
 
 

 

BLIPPA DIG TILL EN 

SÖMLÖS HANDEL! 
- EN EXPERIMENTELL STUDIE OM HUR 

DIGITAL TEKNIK I DEN FYSISKA BUTIKEN 
HÖJER BUTIKSUPPLEVELSEN 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

2019: VT2019MASF02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Examensarbete – Master i företagsekonomi 

 
 

Aweza Diliwi 
Emelie Eklund 

 

 



 

 II 

Förord 

Vi vill inleda med att rikta ett stort tack till samtliga inblandade som på olika sätt, och vid 

olika tillfällen, bidragit till det examensarbete som här presenteras. Utan er vore detta, 

bokstavligen, inte möjligt! 

 

Ett särskilt tack vill vi rikta till vår handledare Malin Sundström som med sitt engagemang 

försett oss med såväl vägledning som värdefulla och utmanande diskussioner. 

 

Tack till Camilla Carlsson och Björn Dahlstrand vid Handelslabbet på Högskolan i Borås, för 

ert engagemang genom hela processen rörande den tekniska biten. 

 

Tack till Helena Ekelund och Annie Emilsson på Ellos samt samtliga medarbetare i Ellos 

Home-butiken på Korsgatan i Göteborg. Tack för att vi fick låna er butik samt för all praktisk 

hjälp vid genomförandet av butiksexperimentet. 

 

Vi vill rikta ett stort tack till samtliga respondenter som välvilligt ställt upp vid förfrågan om 

intervjuer, under sina butiksbesök. 

 

Slutligen vill vi även tacka våra familjer för dess stöd under hela studietiden.  
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Abstract 

Background and problem discussion: There is a general concern about the future of the 

physical store. A paradigm shift in retail means that the physical store, in order to maintain 

efficient and profitable business, can no longer rely on historically successful business models 

and practices. Instead, technology together with exceptional service is considered to be two of 

the most important strategic factors, which may save the physical store's existence.  

 

Purpose: This master thesis aims to investigate the effect that integration of digital 

technologies in the physical store have on the customer’s experience of the store. The study 

also aims to investigate which factors affect the relationship between the customer's 

experience of the store and digital technology. 

 

Method: The purpose is fulfilled by studying one actual store, where one digital technology, 

Near Field Communication (NFC), has been integrated. In this sense, the study is a case 

study. Furthermore, an experimental research design of a qualitative nature has been adopted, 

where the empirical data is mainly based on semi-structured consumer interviews. 

 

Conclusion: A large majority of respondents felt that the tested technology could make them 

shop in a physical store more often. Consequently, the integration of digital technology into 

the physical store demonstrates a positive effect on the customer's experience of the store, 

where integration and use of the NFC technology enables an increase in the customer's 

experience. The result also shows that factors such as flexibility, efficiency, availability, 
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choice, convenience, perceived time and energy and generation affiliation affect the 

relationship between the customer's experience and digital technology. 
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Sammanfattning 

Bakgrund och problemdiskussion: Det råder en allmän oro rörande den fysiska butikens 

framtid. Ett paradigmskifte inom detaljhandeln innebär att den fysiska butiken, för att 

upprätthålla effektiva och lönsamma affärer, inte längre kan förlita sig på historiskt 

framgångsrika affärsmodeller och praxis. Istället anses teknik tillsammans med exceptionell 

service vara två av de viktigaste strategiska faktorerna, vilka kan komma att rädda den fysiska 

butikens existens. De företag som framgångsrikt lyckas konkurrera via tekniskt levererad 

service, kommer också långsiktigt att möta efterfrågan hos den digitala kunden. 

 

Syfte: Denna masteruppsats syftar till att undersöka vilken effekt som integrering av digitala 

tekniker i fysisk butik har på kundens upplevelse av butik. Studien ämnar även undersöka 

vilka faktorer som påverkar förhållandet mellan kundens upplevelse av butik och digital 

teknik.  

 

Metod: Syftet uppfylls genom att studera en faktisk butik, där en digital teknik, Near Field 

Communication (NFC), integrerats. Studien är i den bemärkelsen en fallstudie. Vidare har en 

experimentell forskningsdesign av kvalitativ karaktär anammats, där den empiriska datan 

huvudsakligen grundar sig i semistrukturerade konsumentintervjuer. 

 

Slutsats: En stor majoritet av respondenterna ansåg att den testade tekniken kunde få dem att 

handla i fysisk butik oftare. Följaktligen påvisar integrering av digital teknik i fysisk butik en 

positiv effekt på kundens upplevelse av butik, där integrering och användning av NFC-

tekniken möjliggör en höjning av kundens upplevelse. Resultatet påvisar vidare att faktorer 

som flexibilitet, effektivitet, tillgänglighet, valmöjligheter, bekvämlighet, upplevd tid och 

energi samt generationstillhörighet påverkar förhållandet mellan kundens upplevelse av butik 

och digital teknik. 
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1 Inledning 

I detta kapitel presenteras en övergripande bakgrund till den fysiska detaljhandelns roll och 

framtid såväl som en problematisering av ämnet, något som vidare mynnar ned i 

masteruppsatsens undersökningsområde. Kapitlet avrundas med en presentation av 

uppsatsens frågeställning, syfte samt en illustration av uppsatsens fortsatta disposition och 

struktur. 

1.1 Bakgrund 

Parallellt med att den alltmer digitala konsumenten tacksamt tar emot de fördelar som e-

handeln erbjuder, råder det en allmän oro rörande den fysiska butikens framtid, inte minst då 

den fysiska handeln utgör en viktig del av samhället (Hagberg & Jonsson 2016; Helm, Kim & 

Van Riper 2018). Fysiska butiker utgör inte enbart en stor del av samhällets bebyggda 

områden (Hagberg & Jonsson 2016), utan också en central del av samhällets sociala vävnader 

(Helm, Kim & Van Riper 2018). Därav skapar fysiska butiker förutsättningar för sociala 

mötesplatser i människors vardag, något som i sin tur utgör en grundpremiss för människor 

(Hagberg & Jonsson 2016), och följaktligen avgörande för människors livskvalitet (Helm, 

Kim & Van Riper 2018). En stad utan fysiska butiker skulle innebära negativa följder för 

såväl människor som samhälle och samhällsekonomin i sin helhet. Detta i formen av bland 

annat förlorade jobb, färre möjligheter till social interaktion och följaktligen en reducering av 

människors sociala färdigheter, och kanske till och med en ökning av vissa typer av 

kriminalitet och en känsla av otrygghet (Helm, Kim & Van Riper 2018).  

 

Trots en allmän oro rörande den fysiska butikens framtid, är forskare och branschexperter 

ense om att den fysiska butiken och dess fördelar som exempelvis att kunden tillåts röra, 

känna och prova produkten, erhålla personlig service från butikspersonal samt ha direkt 

tillgång till den köpta produkten, även i framtiden kommer fortsätta att spela en central roll 

(Hagberg & Jonsson 2016; Holmberg 2018; Hultman 2018; Wilson 2017). Emellertid råder 

samtidigt en ömsesidig förståelse för det faktum att det råder ett paradigmskifte inom 

detaljhandeln, där den fysiska butiken, för att upprätthålla effektiva och lönsamma affärer, 

inte längre kan förlita sig på historiskt framgångsrika affärsmodeller och praxis (Conick 2017; 

Kandampully 2012).  
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I en alltmer global och konkurrensutsatt marknad, tillsammans med fundamentala 

förändringar i människors livsstil och köpbeteende (Kandampully 2012), nöjer sig inte den 

digitala konsumenten med de ovan nämnda fördelar som den traditionella modellen erbjuder 

(Conick 2017). Istället efterfrågar den alltmer digitala konsumenten en överlägsen service och 

välutvecklad informationsteknik både online och i fysisk butik (Kandampully 2012), vilka 

tillsammans möjliggör en sömlös handel där kunden tillåts fatta köpbeslut på sina egna villkor 

(Grieder, Buck, Banfi, Kment & Fitzner 2014).  

 

Kunder kräver enligt Bitner (2001) en exceptionellt hög servicegrad. De vill förenklat ha 

”allt”. Det vill säga pålitlighet, enkel åtkomst, lyhörda system, flexibilitet för att erhålla det 

som efterfrågas, samt kompensation när saker och ting går fel tillsammans med en ursäkt. Det 

som skiljer den digitala kunden något ytterligare från den traditionella är det efterfrågade 

medlet genom vilken denna service levereras, eller annorlunda uttryckt, sättet som företag 

interagerar med sina kunder (Jonsson, Stoopendahl & Sundström 2015). Detta sätt har i takt 

med en accelererande utveckling inom teknik och i synnerhet informationsteknik, rört sig 

bortom den traditionella formen av service, vilken ägt rum ansikte-mot-ansikte för att 

omfamna tekniska lösningar utan interpersonellt engagemang. Dessa lösningar innebär att 

kunden själv tillhandahålla sig tjänster (Bitner 2001). Exempel på sådana lösningar är 

självscanner eller snabbkassor i butiker, där kunderna själva registrerar och betalar för sina 

varor, utan att stå i en kassakö (Meuter et al. 2000). 

 

Teknik tillsammans med service anses följaktligen vara de två viktigaste strategiska 

faktorerna i det nya detaljhandelsparadigmet, vilka tillsammans kan komma att rädda den 

fysiska butikens existens. Kombinationen utgör vidare förutsättningar för att uppnå en sömlös 

handel (Kandampully 2012). Därmed är integrationen av digitala tekniker i den fysiska 

butiken en högaktuell och central fråga inom dagens, och framtidens, fysiska handel (Grieder 

et al. 2014; Hagberg & Jonsson 2016). Genom att integrera digitala tekniker i den fysiska 

butiken möjliggörs värdeskapande bortom den traditionella modellen (Hagberg & Jonsson 

2016). De företag som framgångsrikt lyckas konkurrera via tekniskt levererad service, 

kommer också långsiktigt att möta efterfrågan hos dagens och framtidens digitala kunder 

(Bitner 2001). Så enkelt är det enligt Bitner (2001), och det är svårt! 
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1.2 Problemdiskussion 

Kunder står inför allt fler och komplexa val än någonsin tidigare. Dessa val når också kunder 

via allt fler kanaler än någonsin tidigare (Meyer & Schwager 2007), något som följaktligen 

resulterar i att den digitala kunden interagerar med företag via en myriad av kontaktpunkter, 

touch points. Kontaktpunkter refereras till punkter, eller kontexter, där individuella kontakter 

mellan företag och kund förekommer (Homburg, Jozic´ & Kuehnl 2017; Lemon & Verhoef 

2016; Meyer & Schwager 2007). Exempelvis kan köpresan numera starta i ett kommentarsfält 

på sociala medier så som Instagram, i en fysisk butik där kunden får känna på varorna eller 

genom ett nyhetsbrev från företaget. Allt fler kontaktpunkter resulterar i allt mer komplexa 

kundresor, något som ställer krav på en upplevelse med sömlösa övergångar utan skarvar. 

Detta i sin tur resulterar i att företag placerar ett allt större fokus på att generera 

kundupplevelse (Lemon & Verhoef 2016). 

 

När det blivit möjligt att erbjuda kunder fler digitala gränssnitt, påvisar företag i allt större 

utsträckning en strävan efter att utveckla nya sätt att möta sina kunder på (Hagberg & Jonsson 

2016). Problemet är dock att många företag, i praktiken, misslyckats med sina ansträngningar 

att använda olika typer av tekniker då de implementerade teknikerna varken förbättrar 

kundvärdet eller ökar kundupplevelsen i butiken (Burke 2002). Dessa misslyckanden behöver 

inte nödvändigtvis bero på att konsumenten avvisar de innovativa implementeringarna, utan 

handlar snarare om att de inte optimerar insamlad och kvantifierad data efter den särskilda 

butiken, typ av produkt eller framför allt efter den specifika kunden. Följaktligen har många 

detaljhandelsföretag inte genererat tillräckligt med kundupplevt värde för att kompensera för 

de upplevda kostnader som kunder associerar med implementering av tekniken, och därmed 

inte heller tillräckligt med värde för att kompensera för de monetära kostnader som företaget 

associerar med implementeringen (Burke 2002). I praktiken har många företag också 

misslyckats med att utveckla kreativa men enkla och integrerade lösningar på kunders 

problem, vilka skulle kunna underlätta de vardagliga aktiviteterna, utan snöar snarare in sig på 

märkvärdiga tekniska innovationer som inte nödvändigtvis genererar resultat (Burke 2002; 

Meyer & Schwager 2007). 

 

I en rapport utgiven av Forrester (2017) belyses exempelvis att mobila enheter drev mer än 

hälften av all försäljning, cirka 1,7 biljoner amerikanska dollar, i fysisk handel i USA år 2016. 

Det innebär att kunder innan de handlar i butiken, söker efter information via sina 
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mobiltelefoner (Forrester 2017). Trots dessa insikter har företag påvisat stora problem vad 

gäller att agera på den störning som mobiltelefonen framkallat, speciellt då företag fortfarande 

arbetar enligt den traditionella affärsmodellen (Conick 2017). Enligt Forresters (2017) rapport 

underinvesterar företag i mobila enheter. Företag behöver börja spendera resurser på att anta 

den teknik som behövs för att tilltala digitala kunder. Att satsa på digitala investeringar idag, 

kan nämligen innebära att man tillåts fortsätta sin verksamhet i framtiden (Conick 2017). 

Framför allt med hänsyn till exempelvis, men inte uteslutande, en förutspådd ökning av 

smartphone-försäljning med 20,4% per år (Forrester 2017). 

 

Även modern detaljhandelsforskning tenderar att placera fokus på teknologins effekter på den 

fysiska butiken och dess framtid (Hagberg & Jonsson 2016; Hagberg, Sundström & Egels-

Zandén 2016). Den fysiska butikens framtid, dess utseende och erbjudanden till följd av den 

tekniska utvecklingens krafter har även varit ett ämne vilket diskuteras ambitiöst på såväl 

konferenser som på debattsidor och i fackpress (Johansson 2018). Historiskt har däremot 

samtliga servicemöten ägt rum inom en kontext med en anställd och en kund närvarande 

(Bitner, Brown & Meuter 2000; Mohr & Bitner 1995; Solomon, Surprenant, Czepiel & 

Gutman 1985; Surprenant & Solomon 1987). Med denna bakgrund, existerar det en 

omfattande akademisk forskning, vilken undersöker såväl egenskaper som dynamiken i 

interpersonella interaktioner mellan butiksanställda och kunder (Bitner, Brown & Meuter 

2000; Mohr & Bitner 1995; Solomon et al. 1985; Surprenant & Solomon 1987). 

 

När det kommer till naturen av tjänster belyses emellertid ett fundamentalt skifte där den 

ökade utvecklingen och användningen av teknik kommit att förändra kärnan i vad som anses 

vara service (Bitner 2001; Bitner, Brown, & Meuter 2000). Service begränsas inte längre till 

den interpersonella dynamiken i servicemöten, utan omfamnar i allt högre utsträckning 

teknikorienterade kontexter (Dabholkar 1996), där kunder uppmanas- eller får alternativet att 

själv tillhandahålla sig tjänster, oberoende av interpersonellt engagemang från butikspersonal 

(Meuter, Ostrom, Roundtree & Bitner 2000). Detta via olika typer av tekniska gränssnitt, 

exempelvis self service technology eller självbetjäningstekniker på svenska (hädanefter SST) 

(Dabholkar 1992; Meuter, et al. 2000). Dessa typer av tekniska gränssnitt karaktäriseras av 

egenskaper som tillgänglighet och flexibilitet, vilka möjliggör för att kunder omedelbart och 

sömlöst hjälps lösa ett problem eller fylla ett behov, något som i sin tur genererar värde för 

kunden (Meuter et al. 2000). Allt fler innovativa tekniska gränssnitt fortsätter att introduceras 

och det blir allt tydligare att tekniska innovationer och framsteg är, och förväntas förbli, ett 
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vitalt kriterium vad gäller interaktionen mellan kund och företag, såväl som långsiktig 

resiliens för företagen. Trots detta råder det brist på forskning, som undersöker denna typ av 

kundinteraktioner med tekniska gränssnitt, och hur de påverkar kundens upplevelse och som 

en vidare konsekvens även kundens beteende (Bitner, Brown & Meuter 2000). 

 

Således finns ett forskningsbehov, vilket sträcker sig bortom den interpersonella dynamiken i 

servicemöten för att omfamna de teknikorienterade kontexterna, när det kommer till leverans 

av tjänster (Bitner, Brown & Meuter 2000; Dabholkar 1996). Framför allt är det viktigt att 

förstå hur digitala gränssnitt påverkar kundens upplevelse och därmed beteende (Bitner, 

Brown & Meuter 2000). Det är följaktligen detta forskningsgap som denna masteruppsats 

ämnar fördjupa sig inom. 

1.3 Frågeställningar 

• Vilken effekt har integrering av digital teknik i fysisk butik, på kundens upplevelse av 

butik? 

 

• Vilka faktorer påverkar förhållandet mellan kundens upplevelse av butik och digital 

teknik inom fysisk detaljhandel? 

1.4 Syfte  

Denna studie ämnar undersöka vilken effekt som integrering av digital teknik i fysisk butik 

har på kundens upplevelse av butik. Studien ämnar även undersöka vilka faktorer som 

påverkar förhållandet mellan kundens upplevelse av butik och digital teknik. För detta 

kommer författarna att titta på kundvärde som ett mått genom vilken kundens upplevelse av 

butik undersöks. 

 

Genom att studera en faktisk butik kan förhållandet mellan kundens upplevelse av butik samt 

digitala tekniker undersökas och analyseras på ett sätt som skapar en detaljerad och nyanserad 

förståelse för sambandet dem emellan. Den butik som studerats är Ellos Homes butik på 

Korsgatan i Göteborg, där integrering av en digital teknik har testats. Den digitala teknik som 

använts är Near Field Communication (NFC), med vars hjälp olika tjänster utformats vilka 

antas öka kundens butiksupplevelse. 
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1.5 Fortsatt disposition 

 

Figur 1: Studiens fortsatta disposition. 
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2 Litteraturöversikt 

Det andra kapitlet presenterar en litteraturöversikt. Kapitlet inleds med en teoretisk 

referensram vilken inkluderar fyra teoretiska utgångspunkter, mot vilka den empiriska data 

som samlats in, både analyseras med och förklaras av. De teoretiska utgångspunkterna vilka 

är kundupplevelse, kundvärde, Servicedominant (S-D) logik samt Servicescape, presenteras 

därefter närmare var för sig. 

2.1 Teoretisk referensram 

Författarnas syfte är att erhålla en nyanserad förståelse för de effekter som integrering av 

digitala tekniker i fysisk butik kan ha på kundens upplevelse av butik. Givet detta bygger 

litteraturgenomgången på en teoretisk referensram vilken färgas av författarnas perspektiv av 

butiksupplevelse, nämligen att digitala tekniker i den fysiska butiken medför en förhöjd 

upplevelse. 

 

För att undersöka effekterna som integrering av digitala tekniker i fysisk butik har på kundens 

upplevelse av butik, kommer författarna att undersöka kundvärde likt ett mått genom vilken 

kundens butiksupplevelse undersöks. Följaktligen kommer den teoretiska referensramen 

naturligt att ta utgång i dessa attribut, det vill säga kundupplevelse samt kundvärde. 

 

I grund och botten kräver kunder en hög servicegrad (Jonsson, Stoopendahl & Sundström 

2015), där service genererar kundvärde och kundupplevelse. När det däremot kommer till att 

skapa kundupplevt värde via service, påvisas en förändring i vad som traditionellt ansetts vara 

service (Bitner 2001; Bitner, Brown & Meuter 2000). Service har nämligen i takt med en ökad 

utveckling och användning av teknik kommit att röra sig bortom dess traditionellt 

interpersonella form, för att i allt högre utsträckning även omfamna teknikorienterade 

kontexter (Bitner 2001; Dabholkar 1996). Parallellt med att kärnan i vad som ansetts vara 

service förändrats, har likaså det efterfrågade medlet genom vilken service levereras (Jonsson, 

Stoopendahl & Sundström 2015). 

 

Den teoretiska referensramen vilken illustreras i figur 2 färgas därmed av författarnas 

perspektiv på att service via digitala tekniker i den fysiska butiken medför kundupplevda 

värden och följaktligen en höjning av kundens upplevelse i butik. Den teoretiska 

referensramen inkluderas därav, utöver attributen kundvärde och kundupplevelse, även av 
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Lusch och Vargos (2004) Servicedominanta (S-D) logik samt Bitners (1992) Servicescape. 

Lusch och Vargos (2004) S-D-logik menar att värdeskapandet återfinns i tjänster snarare än 

produkter (Michel, Brown & Gallan 2008), samt att värde samskapas i en co-creation mellan 

kund och säljare (Lusch & Vargo 2004). Bitners (1992) servicescape syftar i sin tur till den 

fysiska och konstruerade butiksmiljön inom vilken service äger rum, the servicescape, vilken 

digitala tekniker i den fysiska butiken är en del av. 

 

Figur 2: En illustration över de teoretiska utgångspunkterna, vilka tillsammans utgör den teoretiska 

referensramen. Den teoretiska referensramen är färgad av författarnas perspektiv på att service via digitala 

tekniker i den fysiska butiken (the servicescape) medför kundupplevda värden och följaktligen en förhöjd 

upplevelse i butik.  

 

De teoretiska utgångspunkterna som illustreras i figur 2 ämnar tillsammans hjälpa förklara 

kundens upplevelse av butik efter integrering av digitala tekniker i den fysiska butiken. 

Figuren syftar vidare till att illustrera sambandet mellan samtliga teoretiska utgångspunkter, 

snarare än till en vidare disposition av kapitlet. De teoretiska utgångspunkterna som härnäst 

presenteras var för sig följer med andra ord inte den följd som presenteras i figur 2. 

2.2 Kundupplevelse 

I litteraturen finns flera olika definitioner av kundupplevelse. En generell förståelse och 

accepterad definition bland såväl forskare som praktiker är däremot att betrakta 

kundupplevelse likt holistisk i sin natur (Schmitt 1999; Verhoef, Lemon, Parasuraman, 

Roggeveen, Tsiros & Schlesinger 2009). Fenomenet är enligt denna definition en 

multidimensionell konstruktion vilken inbegriper kundens interna kognitiva, känslomässiga, 

beteendemässiga, sensoriska och sociala responser på ett företags erbjudande över tid (Lemon 

& Verhoef 2016; Schmitt 1999; Schmitt 2003; Verhoef et al. 2009). Dessa responser 

härstammar följaktligen från en uppsättning individuella interaktioner mellan kund och en 

produkt, ett företag eller en del av organisationen. Interaktioner vilka benämns 

kontaktpunkter, touch points (Homburg, Jozic´ & Kuehnl 2017; Lemon & Verhoef 2016; 
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Meyer & Schwager 2007). Dessa kontaktpunkter mellan kund och företag kan vara något 

verbalt (exempelvis reklamannonser) såväl som något icke-verbalt (exempelvis användning 

av en tjänst eller produkt), som kunden uppfattar och medvetet relaterar till det specifika 

företaget (Duncan & Moriarty 2006).  

 

På liknande sätt har modernare affärspraxis i stor utsträckning definierat kundupplevelse likt 

något som "omfattar samtliga aspekter av ett företags erbjudande - kvaliteten på kundvården, 

men även reklam, förpackning, produkt och servicefunktioner, användarvänlighet och 

tillförlitlighet” (Meyer & Schwager 2007, s. 118). Meyer och Schwager (2007, s. 118) 

definierar vidare kundupplevelse som “de interna och subjektiva responserna som kunder har 

till all direkt såväl som indirekt kontakt med ett företag”. Direktkontakt uppstår generellt i 

samband med köp, användning samt service och initieras vanligtvis av kunden (Meyer & 

Schwager 2007). Indirekt kontakt uppstår istället i oförutsedda möten med representationer av 

företagets produkter, tjänster eller varumärken och kan härröra från exempelvis reklam eller 

rekommendationer och kritik via word of mouth (WOM) (Meyer & Schwager 2007). 

 

Kundupplevelse är på så sätt en multidimensionell konstruktion av ackumulerade 

kontaktpunkter mellan företag och kund, i flera olika faser av kundens beslutsprocess eller 

köpresa (Lemon & Verhoef 2016). Därmed är kundupplevelsen en iterativ och dynamisk 

process, som innefattar såväl tiden före och efter som under det faktiska köpet (Lemon & 

Verhoef 2016). Processen är vidare iterativ och dynamisk på så vis att den präglas av tidigare 

erfarenheter, inklusive tidigare köp, såväl som externa faktorer. Lemon och Verhoef (2016) 

konceptualiserar fenomenet likt kundens “resa” med ett företag, över tid. Tid mäts i denna 

kontexten över hela inköpscykeln, vilken innehåller flera steg och följaktligen flera 

kontaktpunkter med företaget. Några av dessa kontaktpunkter är sådana som ett företag kan 

kontrollera, exempelvis servicegränssnitt, atmosfären i butiken, sortiment och pris (Lemon & 

Verhoef 2016; Verhoef et al. 2009). Andra kontaktpunkter ligger utanför företagets kontroll, 

exempelvis externa influenser (Verhoef et al. 2009). 

 

En upplevelse kan utöver de ackumulerade kontaktpunkterna, samtidigt också relateras till 

specifika aspekter av ett företags erbjudande (Lemon & Verhoef 2016). Det kan exempelvis 

relatera till varumärket (Brakus, Schmitt & Zarantonello 2009) eller till en specifik teknik 

(McCarthy & Wright 2004). Givet syftet med denna masteruppsats, har författarna valt att 

relatera kundupplevelse till integreringen av digitala tekniker i fysisk butik, och i synnerhet en 
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specifik sådan, nämligen NFC-teknik. Genom att undersöka effekten av integrering av digital 

teknik i fysisk butik undersöks butiksupplevelse, det vill säga en upplevelse som uppstår i 

direktkontakt med företaget. Följaktligen tar författarna i denna masteruppsats även utgång i 

en kontaktpunkt som ett företag kan kontrollera, den fysiska butiken. 

2.3 Kundvärde 

Kundvärde definieras på olika sätt inom litteraturen. Woodruff (1997) menar att termen är 

svårdefinierad då många existerande definitioner förlitar sig på andra faktorer som fördelar 

och kvalitét tillhörande en specifik produkt, faktorer vilka i sig är svårdefinierade. Gale 

(1994) definierar kundvärde likt marknadens upplevda kvalitet i förhållande till priset av 

produkten. Butz Jr. och Goodstein (1996) argumenterar för kundvärde likt det känslomässiga 

band som skapas mellan en köpare och en säljare efter det att en köpare använt säljarens 

produkt och hittat att produkten erbjuder ett mervärde. Medan nämnda definitioner talar om 

kundvärde i termer av innan och efter det faktiska köpet, definierar Zeithaml (1988, s.141 

egen översättning) kundvärde likt “kundens övergripande bedömningen av nyttan av en 

produkt, baserad på kundens uppfattning av vad som erhålls och vad som ges”. Zeithamls 

(1988, s.141) definition uttrycker följaktligen kundvärde likt något som, snarare än innan eller 

efter ett köp, istället uppstår under självaste köpprocessen. Då syftet med denna masteruppsats 

är att undersöka kundens upplevelse under själva butiksbesöket, snarare än innan eller efter, 

kommer författarna hädanefter att utgå från Zeithamls (1988, s.141) definition av kundvärde. 

 

Därav är kundvärde något som uppfattas av kunden snarare än något objektivt vilket bestäms 

av säljaren, med andra ord är kundvärde något som bedöms i termer av vad kunden får ut 

snarare än vad producenten lägger in (Kotler 2017; Woodruff 1997; Zeithaml 1988). Det 

upplevda värdet kan därmed inte bestämmas av ett företag utan av användaren och vad denne 

upplever som värdefullt (Flint, Blocker & Boutin Jr. 2010). Annorlunda uttryckt handlar det 

om ett samskapande, en co-creation, mellan köpare och säljare, där säljaren konstruerar och 

erbjuder medan köparen upplever och värdesätter (Vargo & Lusch 2004).  

 

Kundens upplevda värde härrör i enlighet med Zeithaml (1988) inte heller endast från köpet 

av den specifika produkten, utan är vanligtvis en övergripande och total avvägning mellan vad 

kunden får och vad kunden ger upp för att köpa och använda en produkt (Woodruff 1997). 

Totalt levererat värde, Total Delivered Value (hädanefter TDV), är ett mått på just detta (Sarin 

2013). TDV räknas ut genom att undersöka skillnaden mellan det totala kundupplevda värdet, 
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Total Customer Value (hädanefter TCV) och kundens totala kostnad Total Customer Cost 

(hädanefter TCC), för att förvärva en specifik produkt.  

 

TCV inkluderar dimensioner som produktvärde, servicevärde, personalvärde och imagevärde 

(Sarin 2013). Färgade av att tekniska gränssnitt i den fysiska butiken höjer kundens 

upplevelse av butiken, anses framför allt servicevärdet vara av central betydelse (Bitner 

2001). Denna typ av värde i det nya servicelandskapet kan enligt Lindberg (2018) skapas på 

två olika sätt, antingen genom att hjälpa kunden att göra mer själv eller genom att hjälpa 

kunden göra mindre själv. Kunden kan exempelvis hjälpas göra mer själv, genom integrering 

av olika typer av SST där kunden själv kan producera en tjänst, oberoende av interpersonellt 

engagemang från butikspersonal (Meuter et al. 2000). En sådan teknik som kommit att bli en 

stor del i värdeskapandet hos kunden är mobiltelefonen, vilken hjälper kunden att utföra flera 

aktiviteter som exempelvis informationssökning, orderläggning och betalning helt själv 

(Rintamäki & Kirves 2017). Kunden kan på samma sätt uppleva servicevärde genom att 

avlastas från olika typer av aktiviteter, exempelvis erbjudas hemleverans och besparas bära 

hem sina inhandlade varor från den fysiska butiken (Sundström 2007). 

 

TCC inkluderas i sin tur av dimensioner som bland annat tidskostnad och energikostnad vilka 

är relevanta faktorer att titta närmare på i förhållande till den fysiska butiken (Sarin 2013). 

Tidskostnad återspeglar den påtagliga bristen på tid i dagens samhälle, där tidsbesparande 

aktiviteter, i allra högsta grad, finns med i ekvationen när kunden väljer vilket sätt som denne 

ska handla på. Tack vare mobila enheter och internet, kan den digitala kunden numera handla, 

när- och varsomhelst. Följaktligen kan en förkortad kötid såväl som att kunden själv med 

enkelhet kan hitta eftersökt information vara en avgörande faktor för att tidskänsliga kunder 

ska välja den fysiska butiken framför e-handeln (Hultman, Fuentes, Hjort, Johansson, & 

Tarnovskaya 2017).  

 

Energikostnad innefattar den energi som tas från respektive ges till kunden i dess köpresa 

vilket grundar sig på vad kunden uppfattar som värdefullt (Sarin 2013). Däremot upplever 

inte alla kunder samma energikostnad, utan den kan upplevas olika beroende på vilken 

generation kunden tillhör. Exempelvis menar Williams och Page (2011) att Baby Boomers, 

människor födda år 1946-1964, förväntar sig bli välinformerade under sin köpresa, de 

anammar teknologi som underlättar deras liv och är enkel att använda samtidigt som de 

värderar service och uppskattar interpersonell kommunikation. Den yngre generationen, 
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generationen X, människor födda 1965-1977, värderar sin tid väldigt högt och därmed tar 

utdragna och ineffektiva processer mycket energi från dem. De värderar teknik högt och anser 

att teknologiska lösningar har underlättat och förändrat deras liv. Generation Y, människor 

födda år 1977-1994, har vuxit upp parallellt med teknologins framfart. Denna generation har 

en starkare känsla av självständighet och vill gärna uppleva saker sömlöst, därmed är de 

öppna för nya lösningar om de tror att det kommer underlätta i deras vardag, gärna i 

samskapande med företag då de gärna vill vara en del av lösningen. Generation Y uppskattar 

shopping, framför allt mode och heminredning, och kombinerar gärna online och offline i sin 

köpresa. Generation Y förväntar sig att de ska kunna interagera med digital teknik på ett 

användarvänligt sätt samtidigt som de är otåliga och förväntar sig resultat direkt för att inte 

tröttna (Williams & Page 2011). Dessa kriterier som nämns är väsentliga att beakta när 

energikostnad studeras då de för de respektive generationerna av kunder, är kriterier som ger 

dem energi. När dessa kriterier inte uppfylls, innebär det att kunden snarare än att förses med 

energi, fråntas energi. 

2.4 Servicedominant (S-D) logik 

Författarnas perspektiv av kundupplevelse färgas som tidigare nämnt av att service, och i 

synnerhet service via digitala tekniker, medför kundupplevt värde och vidare en höjning av 

kundens upplevelse av butiken. Detta perspektiv ligger i linje med vad som benämns Service 

Dominant logic, servicedominant logik på svenska (hädanefter S-D-logik). S-D-logik är en 

teori myntad av Lusch och Vargo (2004) vilka menar att produkter inom handel enbart är att 

se som transaktionsmedel och att det som skapar värde snarare är servicen som utbyts mellan 

två parter. S-D-logikens servicefokus innebär på så sätt ett skifte i tänket kring 

värdeskapande, från det traditionella Goods Dominant logic, godsdominant logik på svenska 

(hädanefter G-D-logik) vilken haft ett produktfokus (Michel, Brown & Gallan 2008), där 

värde anses vara inbäddat i själva produkten och vidare definierats likt något som uppstår i 

själva utbytet av produkt mot pengar, value-in-exchange (Ballantyne & Varey 2007; Vargo & 

Lusch 2004; Lusch & Vargo 2006).  

 

Lusch och Vargo (2004) menar att handeln förändrats från att traditionellt ha varit en statisk 

marknad med materiella varor och inbäddade värden till att vara en dynamisk marknad där det 

är de immateriella resurserna och adderade värden som är avgörande vid köp. S-D-logiken har 

på så vis, enligt författarna, delvis vuxit fram som ett resultat av G-D-logikens oförmåga att 

förklara alla typer av innovationer, exempelvis hur immateriella tjänster skapar värde (Lusch 
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& Vargo 2004). Dessa innovationer kan enligt Lusch och Vargo (2004) förstås bättre med 

hjälp av S-D-logiken, som istället pekar på att det är kunden som uppfattar och definierar 

värde utifrån immateriella attribut som användning och upplevelse, value-in-use (Lusch & 

Vargo 2004). Viktigt att poängtera är att S-D-logiken inte försummar betydelsen av value-in-

exchange, utan snarare belyser att value-in-exchange enbart existerar först när value-in-use 

uppstår (Ballantyne & Varey 2007). Något som följaktligen innebär att värdeskapandet 

återfinns i tjänster snarare än produkter (Michel, Brown & Gallan 2008). Då denna 

masteruppsats ämnar undersöka en tjänst, det vill säga effekten som integrering av digital 

teknik i fysisk butik har på kundens upplevelse av butik, anses S-D-logiken utgöra en relevant 

teori mot vilken den empiriska datan förklaras med. 

 

Handeln har påvisat ett skifte där företag konkurrerar via service snarare än via produkt, och 

den som lyckas skapa rätt värde för kunden i form av tjänster och service får följaktligen 

också sälja flest varor (Lusch & Vargo 2004). När det som skapar värde inte är produkten 

utan snarare servicen som utbyts mellan två parter, återfinns därmed en subjektiv dimension 

av konceptet, där något som uppfattas likt värdeskapande för en kund inte nödvändigtvis 

behöver uppfattas på motsvarande sätt för en annan (Ballantyne & Varey 2007). Därmed 

behöver företag kunna erbjuda kunder olika servicealternativ för att möta varje individuell 

kund (Ballantyne & Varey 2007; Grönroos & Gummerus 2014). Service är till skillnad mot en 

fysisk produkt, inte någonting som kan lagras på en lagerhylla, utan handlar istället om 

immateriella investeringar som måste finnas tillgängliga vid kundens efterfrågan 

(Gummesson, Lusch & Vargo 2010). Det kan exempelvis röra sig om investeringar i 

humankapital, där butikspersonal erhåller specialistutbildningar. Om kunden efterfrågar 

expertishjälp vid köp av en produkt och butiken inte anställt eller utbildat någon med rätt 

kompetens för att förse kunden med den service som efterfrågas kommer företaget mest 

troligt att förlora den kunden på grund av brist i värdeskapande (Gummesson, Lusch & Vargo 

2010). På liknande sätt är även integrering av digital teknik i fysisk butik att se likt ett 

servicealternativ för att möta de kunder vilka inte nöjer sig med den konventionella fysiska 

affärsmodellen (Flint, Blocker & Boutin Jr. 2010).  

 

Följaktligen, för att hitta rätt värde bör företag enligt S-D-logiken ta hänsyn till de 

immateriella värden såväl som att skräddarsy erbjudanden efter den enskilda kunden och på så 

sätt möta denne. På så sätt maximeras värdet som skapas samtidigt som kunden också erkänns 

som en medproducent, co-creator. Genom att ett företag tar till sig av kundens erfarenheter 
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och önskemål kan erbjudandet bättre anpassa efter dennes behov och därmed även andra 

liknande kunders behov (Lusch & Vargo 2004).  

2.5 Servicescape 

Servicescape beskrivs likt den, troligen, mest använda termen för att hänvisa till materiella 

och immateriella signalers påverkan på konsumenter (Hooper, Coughlan & Mullen 2012). 

Termen är ett ramverk myntad av Bitner (1992), vilken övergripande syftar till att beskriva 

hur den fysiska och konstruerade omgivningen inom vilken service äger rum, the 

servicescape, påverkar konsumenter i servicemiljöer (Bitner 1992; Namasivayam & Lin 

2008). Bitners (1992) ramverk pekar på att servicescape utgörs av en komplex blandning av 

en mängd faktorer i den fysiska omgivningen, vilka i sin tur också, direkt eller indirekt, 

påverkar såväl interna responser som externa beteenden, hos kunder i den givna miljön 

(Bitner 1992; Namasivayam & Lin 2008). Samtliga fysiska faktorer av ett servicescape kan 

därmed kontrolleras av företag för att främja önskvärda beteenden hos kunderna, exempelvis 

för att motivera kundtillfredsställelse, kundvärde och ett upprepat köpbeteende. På 

motsvarande sätt kan fysiska faktorer också kontrolleras för att hämma mindre önskvärda 

beteenden (Bitner 1992; Namasivayam & Lin 2008).  

 

Faktorer av servicescape utgör en lista med oändliga möjligheter (Bitner 1992), där de 

ingående elementen i servicescape varierar med hänsyn till den givna kontexten 

(Namasivayam & Lin 2008). Givet att författarna är färgade av ett teknikorienterat 

förhållningssätt, där den centrala idén bygger på att integrering av digitala tekniker i ett 

servicescape medför kundupplevda värden och vidare en höjning av kundens upplevelse av 

butik (Baird & Raghu 2015; Blázquez 2014; Setia, Venkatesh & Joglekar 2013), görs en 

medveten avgränsning till att belysa de sammansättningar av Bitners (1992) fysiska 

dimensioner av servicescape, vilka anses vara av relevans för att undersöka denna idé. De två 

sammansättningar av fysiska dimensioner av servicescape som vidare kommer att belysas är 

artefakter, skyltar och symboler, samt rumslig layout och funktionalitet. 

2.5.1 Artefakter, skyltar och symboler 

Artefakter, skyltar och symboler är sådant som designats in i den specifika servicemiljön, för 

att implicit eller explicit, tjäna likt signaler vilka dels förser konsumenter med ledtrådar om 

vilka företaget är, och dels kommunicerar det värde som konsumenter kan förvänta sig och 

uppleva (Bitner 1992). 
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2.5.1.1 Artefakter 

Till artefakter räknas alla ting som konstrueras och tolkas av människan, genom att tas ur sitt 

ursprungliga sammanhang (Ekström, Ottosson & Parment 2017). Digitala tekniker räknas 

därmed till artefakter då dess komponenter tagits ur dess ursprungliga kontext för att sedan av 

människan helt konstrueras (Bitner 1992; Ekström, Ottosson & Parment 2017). 

 

Olika typer av tekniker är en form av artefakter som, i modern handel, förekommer allt oftare 

i ett servicescape (Meuter et al. 2000). Detta kan finna sin grund i att samhälleliga värderingar 

förändrats, något som följaktligen påverkat värdet som återfinns i produkter och tjänster 

(Ekström, Ottosson & Parment 2017). En allt mer dynamisk värld med hög förändringstakt, 

karaktäriseras i allt högre grad av tekniskt förenklade transaktioner (Meuter et al. 2000), där 

allt fler framgångsrika tekniska produkter går att identifieras likt en återspegling av den allt 

mer digitala tidsandan. Detta gäller inte minst inom handeln (Ekström, Ottosson & Parment 

2017), där den digitala kunden i sin köpprocess efterfrågar sömlösa övergångar mellan online 

och offline (Williams & Page 2011). 

 

Den tekniska utvecklingen har kommit att revolutionera detaljhandelslandskapet, där allt fler 

konsumenter interagerar med olika typer av tekniska artefakter, för att själva tillhandahålla sig 

tjänster, oberoende av interpersonell interaktion eller engagemang från butikspersonalens 

annars direkta service (Dabholkar 1992; Meuter et al. 2000). Det mest distinkta exemplet på 

den digitala teknikens infiltrering är konsumenter, beväpnade med mobila enheter och en helt 

ny uppsättning av förväntningar (Grieder et al. 2014). Bemyndigade med mobila enheters 

flexibilitet såväl som konstant internetuppkoppling, har konsumenter kommit att påvisa 

förändringar i såväl beteende som i vad de värderar och hur de fattar köpbeslut, 

mobiltelefonen är följaktligen en central artefakt i ett allt mer digitalt servicescape (Bird, 

Dauriz, Edelman & Kullmann 2013). Det är ett tekniskt gränssnitt som kunder blir allt mer 

vana vid att använda, för att söka- och jämföra information såväl före, under som efter ett 

fysiskt butiksbesök (Bird, Dauriz, Edelman & Kullmann 2013). Andra exempel på teknisk 

infiltrering i den fysiska butiken är självscanner och snabbkassor i butiker, där kunder själva 

registrerar och betalar för sina varor, utan att stå i en kassakö (Meuter et al. 2000). 

 

Tekniska artefakter erbjuder inte enbart möjligheter till helt nya serviceerbjudanden utan 

erbjuder även befintliga tjänster på ett mer tillgängligt, flexibelt, praktiskt och effektivt sätt 

(Bitner 2001; Meuter et al. 2000), vilket möjliggör för kunder att omedelbart hjälpas lösa ett 
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problem, ett behov, något som i sin tur genererar värde för kunden (Meuter et al. 2000). Med 

andra ord kan integrering av tekniska artefakter resultera i såväl en transformation från 

analogt till digitalt, som en förenkling av nya former av värdeskapande (Meuter et al. 2000). 

Dedeoğlu, Küçükergin och Baikçioğlu (2015) menar vidare att fysiska element i formen av 

tekniska artefakter till och med kan mildra det negativa värdet som många, framför allt yngre, 

konsumenter förknippar med den interpersonella interaktionen med butiksanställda.  

 

Det räcker emellertid inte med att enbart implementera en teknisk artefakt, utan 

grundpremissen för tillgänglighet och flexibilitet är att kunden också använder sig av de 

tekniska gränssnitten (Sha, Perng & Lai 2013). Konsumenter spenderar vanligtvis inte mycket 

tid på att lära sig hur en ny teknik fungerar (Sha, Perng & Lai 2013) och detaljhandlare har i 

bästa fall några sekunder på sig att kommunicera ut värdet av en ny teknik (Burke 2002). För 

att främja kundens avsikt att använda ny digital teknik, måste den nya tekniken följaktligen 

kommunicera ett omedelbart och påtagligt värde, vara enkel att använda genom att kräva en 

minimal mängd nytt lärande och få förändringar i det befintliga köpbeteendet (Burke 2002; 

Sha, Perng & Lai 2013), och det måste relatera till konsumentens behov (Burke 2002). 

2.5.1.2 Skyltar 

Skyltning är en annan central faktor i servicescape (Bitner 1992; Shashikala & Suresh 2013), 

inte minst i den fysiska butiken (Shashikala & Suresh 2013). Artefakten är en explicit form av 

kommunikation som spelar en central del i ett företags arbete att kommunicera ut en tydlig 

bild av sitt varumärke, såväl som det värde som önskas förmedlas till kunden (Bitner 1992). 

Skyltar användas inte enbart som etiketter för exempelvis varumärkeslogotyp och 

avdelningsnamn, eller för att markera riktningar som exempelvis ingångar och utgångar, utan 

även för att kommunicera regler och riktlinjer för beteende, exempelvis hur en självscanner 

eller annan teknik bör användas för att generera kundvärde (Bitner 1992). För att den digitala 

tekniken ska generera kundvärde, måste den användas och fylla sin funktion (Ekström, 

Ottosson & Parment 2017). För detta ändamål kan skyltning och instruktioner vara vitalt 

(Bitner 1992). 

2.5.1.3 Symboler 

Artefakter kännetecknas inte enbart av dess funktionella dimension, utan även symboliska och 

estetiska dimensioner, vilka tillsammans bestämmer hur konsumenter svarar på dem (Rindova 

& Petkova 2007). Rindova och Petkova (2007) betonar vikten av specifikt tekniska artefakters 
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symboliska och estetiska egenskaper. Författarna menar att när tekniska artefakter designas, 

designas inte enbart verktyg för att utföra olika typer av funktioner. Parallellt skapas även 

meningsfulla och värdeskapande föremål med symboliska och estetiska egenskaper. Dessa 

påverkar systematiskt konsumentens psykologiska processer vilka är en del av dess 

värdeuppfattning (Rindova & Petkova 2007). Forskning rörande de symboliska och estetiska 

dimensionerna av nya artefakter är fortfarande mager. Rindova och Petkovas (2007) ramverk 

pekar emellertid på symbolism och estetik likt en viktig dimension, särskilt för ny teknik, då 

detta underlättar kundens hantering av artefaktens nyhet.  

 

Även Bitner (1992) belyser symboler likt viktiga och implicita kommunikationsverktyg, där 

något synligt via association eller konvention representerar något annat, som är osynligt. 

Integrering av digital teknik i fysiska butiksmiljöer kan exempelvis symbolisera tillgänglighet 

och flexibilitet såväl som det kan användas för att förstärka en uppfattning om företaget som 

moderna och lyhörda gentemot det förändrade kundbeteendet och den alltmer digitala kunden 

(Meuter et al. 2000). 

 

Det finns vidare en stark koppling mellan människor och artefakter, där det tidigare utan det 

senare beskrivs vara hjälplösa. Artefakter adderar med andra ord värde till människor. En 

självscanner eller en mobiltelefon möjliggör exempelvis tillgänglighet och flexibilitet för 

konsumenter (Meuter et al. 2000), samtidigt som artefakterna utan konsumenten inte fyller 

någon vidare funktion (Ekström, Ottosson & Parment 2017). Symbolisk interaktionism är 

vidare en term som syftar till just det faktum, det vill säga att artefakter tillskrivs mening och 

värde via social interaktion (Trost & Levin 2010). Följaktligen är också artefakter öppna för 

subjektiva tolkningar på så vis att de, i det nya och konstruerade sammanhanget, tolkas på 

olika sätt av olika människor (Ekström, Ottosson & Parment 2017). 

2.5.2 Rumslig layout och funktionalitet 

Fysiska butiker är meningsfyllda miljöer vilka existerar för att fylla specifika behov hos 

konsumenten och därigenom vidare generera ett särskilt kundupplevt värde (Bitner 1992; 

Dedeoğlu, Küçükergin & Baikçioğlu 2015). Arrangemang och användarvänlighet inom den 

givna kontexten, bör därför underlätta tillhandahållandet av service såväl som att minimera 

förvirring bland förstagångskunder (Bitner 1992; Dedeoğlu, Küçükergin & Baikçioğlu 2015). 
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Rumslig layout syftar till sättet på vilken den digitala tekniken arrangeras inom den fysiska 

butiken (Bitner 1992). Funktionalitet syftar i sin tur till förmågan, hos samma objekt, att 

utföra de funktioner som den ämnar utföra, vilka vidare leder till att företaget uppfyller sina 

mål vad gäller bland annat kundvärde och kundupplevelse, men också försäljning (Bitner 

1992). Funktionalitet innebär exempelvis att kunden enkelt ska hitta det den söker samt att 

tekniken levererar det den utlovar. 

  

Integrering av digital teknik i den fysiska butiksmiljön innebär att kunden själv utför fler 

aktiviteter, som annars anförtros till anställda inom servicemiljön. Inom sådana 

servicemiljöer, vilka erbjuder självbetjäning, bör rumslig layout och funktionalitet enligt 

Bitner (1992) vara särskilt framträdande. På liknande sätt menar Bitner (1992) att rumslig 

layout och funktionalitet också är särskilt viktiga i miljöer där utförda aktiviteter anses vara 

komplexa, snarare än vardagliga och enkla. Detta kan hänföras till miljöer där nya digitala 

tekniker integrerats i den fysisk butiksmiljön. Även under tidspress, vilken den digitala 

tidsandan många gånger karaktäriseras av, placerar såväl anställda som konsumenter, stor 

medvetenhet på den relativa lättnad med vilken de kan utföra sina uppgifter i den givna miljön 

(Bitner 1992). 
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3 Metod 

Det tredje kapitlet presenterar och motiverar för samtliga metodologiska val som gjorts, för 

att besvara frågeställningen och följaktligen även masteruppsatsens syfte. De metodologiska 

val som har gjorts berör studiens forskningsobjekt och forskningsansats, forskningsdesign, 

val av teknik, urval av respondenter samt datainsamling- och analysmetoder. I kapitlet görs 

även en utförlig redogörelse för utformningen av butiksexperimentet. Avslutningsvis 

presenteras även de överväganden som gjorts med hänsyn till kvalitetskriterier samt 

forskningsetik. 

3.1 Studiens forskningsobjekt och ansats 

Då syftet med denna studie är att undersöka effekten som integrering av digital teknik i fysisk 

butik har på kundens upplevelse av butik är studieobjektet i denna studie en fysisk butik, där 

Ellos Homes butik på Korsgatan i Göteborg vidare är föremål för undersökningen. Ellos 

Home specialiserar sig på produkter inom hem och inredning (Ellos 2019). Valet av den 

fysiska butiken, föll sig lämpligt, dels med hänsyn till butikens geografiska plats i förhållande 

till författarna och dels med hänsyn till vetskapen om företagets tidigare ambitioner, såväl 

som intresse, att inkorporera och integrera digital teknik i sin fysiska butik1. 

 

För att undersöka vilken effekt integrering av digital teknik i fysisk butik har på kundens 

upplevelse av butik, såväl som vilka faktorer som påverkar förhållandet mellan kundens 

upplevelse av butik och den digitala tekniken, strävar författarna efter att skapa en detaljerad 

och nyanserad förståelse för sambandet dem emellan. Därav bedöms en kvalitativ metod med 

dess tolkande ansats, vilken understryker vikten av analys, problematisering och deskriptiva 

detaljer hos varje respondent som en relevant ansats i denna studie (Bryman & Bell 2013; 

Jacobsen 2002).  

 

Med en kvalitativ ansats må studien vara svår att replikera då den empiriska data vilken 

samlas in, i hög grad, definieras av subjektivitet (Bryman & Bell 2013). Emellertid är det just 

de detaljerade och nyanserade beskrivningar av det kontextuella sammanhanget som 

eftersträvas, då detta tillvägagångssätt kan komma att utvidga företags förståelse för digital 

teknik och dess integrerande effekter på kundvärdet. En sådan kartläggning vilken tillåter en 

                                                 
1 Helena Ekelund, Butik & Etableringsansvarig på Ellos. Intervju på Ellos huvudkontor den 20 januari 2019. 55 

minuter. 
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djupare förståelse för respondenternas subjektivitet, går inte att genomföra med en kvantitativ 

metod, vilken enligt Bryman och Bell (2013) istället strävar efter att mäta, kvantifiera och 

standardisera.  

3.2 Forskningsdesign 

En experimentell forskningsdesign har av författarna anammats (O'Dwyer & Bernauer 2014), 

likt ramen för insamling och analys av data (Bryman & Bell 2013). En sådan design är 

vanligtvis av kvantitativ karaktär, där experimentet i fråga betraktas som en måttstock för 

validitet såväl som en fastställning av kausala samband och riktningar. Trots att denna studie 

istället är av en kvalitativ karaktär där syftet är att förstå snarare än att mäta, anses en 

experimentell forskningsdesign ändå vara lämplig. Detta därför att studien ämnar undersöka 

effekten av en förändring (integrering av digital teknik i fysisk miljö) på ett särskilt attribut 

(kundupplevelse) (O'Dwyer & Bernauer 2014). Vidare bör redan inledningsvis nämnas att 

viss kvantifiering av resultatet förekommer i mindre utsträckning, trots att denna studie är av 

kvalitativ karaktär. Denna kvantifiering ämnar snarare än att mäta, lyfta fram ett tydligt och 

deskriptivt mönster om de gånger där det råder konsensus inom respondentgruppen. 

Författarna anser att det i denna studie är viktigt att lyfta fram sådana mönster, trots 

medvetenheten om att sådana begrepp är mer typiska för kvantitativa studier. 

 

Vidare har ett butiksexperiment, även kallat fältexperiment, utförts. Detta innebär att 

experimentet ägt rum i en naturlig kundmiljö, snarare än i en konstlad sådan, exempelvis ett 

handelslabb (Collis & Hussey 2014). På så sätt har experimentet ägt rum inom ramen för en 

bekant och verklig situation, något som följaktligen genererar en högre trovärdighet såväl som 

stärker studiens bidrag (Collis & Hussey 2014; Jans & Dittrich 2008). Som en vidare 

förlängning av ett fältexperiment, har ett kvasiexperiment utförts (Bryman & Bell 2013; 

O'Dwyer & Bernauer 2014). Det innebär att respondenterna har delats in i två grupper, en 

experimentgrupp samt en kontrollgrupp. Experimentgruppen har tagit del av den fysiska 

butiksmiljön efter att den utsatts för en förändring i formen av den implementerade och 

integrerade tekniken, vilket kontrollgruppen inte har fått göra. Detta innebär följaktligen att 

kontrollgruppen kan användas som jämförelsegrund mot experimentgruppen, för att 

undersöka den digitala teknikens effekt på kundens upplevelse av butik (Bryman & Bell 2013; 

O'Dwyer & Bernauer 2014). 
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Denna studie är också en fallstudie i den bemärkelse att studien ämnar studera 

implementering av en specifik digital teknik, i en specifik fysisk butik, något som styrks av 

Ellram (1996), McCutheon och Meredith (1993), Meredith (2002) samt Stuart, McCutcheon, 

Handfield, McLachlin och Samson (2002). 

3.2.1 Val av teknik för butiksexperimentet 

I denna studie har författarna valt att fokusera på en teknik, likt ett instrument för att besvara 

en större och övergripande frågeställning, det vill säga hur integrering av digital teknik i 

fysisk butik kan påverka kundens upplevelse av butik. Denna digitala teknik är som nämns i 

det inledande kapitlet, Near field communication (hädanefter NFC). NFC är en tvåvägs-

kommunikationsteknik vilken trådlöst överför information, inom korta avstånd, från ett objekt 

till ett annat. Genom att placera en NFC-läsare mot en annan, agerar det ena objektet likt 

initiativtagare och förmedlar information till det andra objektet, vilken i sin tur agerar likt en 

mottagare (Mchugh & Yarmey 2012).  

 

NFC-teknik har kommit att bli något av en normalitet för många människor då det är 

någonting som de flesta bankkort såväl som de senaste modeller av smartphones, i allt högre 

utsträckning innehåller (IDATE DigiWorld 2015). Hittills har NFC-teknik främst använts i 

olika sammanhang rörande betalningslösningar, för mobila plånböcker så väl som i fysiska 

bankkort, där kunderna endast behöver hålla bankkortet eller mobiltelefonen nära 

betalterminalen för att transaktionen ska genomföras (IDATE DigiWorld 2015). Tekniken i 

sig är därmed ingen nyhet. Däremot finns stor potential för tekniken att utforskas i andra 

områden, bortom enbart betalningslösningar, där trådlös kommunikationsöverföring anses 

vara fördelaktig (Mchugh & Yarmey 2012). 

 

Den fysiska butiken är ett exempel på område där NFC-teknik har stor potential att integreras, 

även inom andra områden än enbart betalningslösningar. Nästan alla konsumenter som äger 

en smartphone är, vare sig de är medvetna om det eller inte, utrustad med en NFC-läsare som 

finns inbyggd i kundens mobiltelefon (Mchugh & Yarmey 2012). Genom att implementera 

och erbjuda NFC-teknik i den fysiska butiken kan företag förenkla aktiviteter som kunden 

redan på egen hand utför via sin mobiltelefon, och på så sätt skapa värde i den fysiska 

butiken. Eftersom att kunden redan självmant eftersöker information via sina mobila enheter, 

kan företag snarare än att undvika, omfamna en integrering av kundens mobiltelefon i fysisk 

butik (Hultman et al. 2017). 
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En central fördel med NFC-teknik är att det är en användarvänlig teknik vilken inte kräver 

mycket engagemang av konsumenten (Mchugh & Yarmey 2012). En annan fördel med NFC-

teknik via mobiltelefonen är att de flesta kunder inte behöver ladda ned och öppna upp en app 

i sin mobiltelefon. Istället räcker det med att enheterna utrustade med NFC-teknik2 nuddar vid 

varandra varav en hemsida innehållande den information utgivaren lagt in, öppnas (Mchugh 

& Yarmey 2012). En ytterligare fördel med NFC-teknik, framför exempelvis QR-koder, är att 

den undviker problematiken kring rätt belysning, då NFC-teknik inte är beroende av visuell 

kontakt, genom exempelvis en mobilkamera. Valet av digital teknik motiveras följaktligen av 

de outnyttjade möjligheter vilka identifieras existera i den fysiska butiken. Valet motiveras 

även av att den digitala tekniken, vid given tid och rum, fanns tillgänglig vid Handelslabbet 

vid Högskolan i Borås och samtidigt gick att förflyttas till den fysiska kontext inom vilken 

experimentet skulle komma att äga rum. 

3.3 Utformning av butiksexperimentet 

NFC-teknik är, som tidigare nämnt, en tvåvägs-kommunikationsteknik där den digitala 

konsumenten redan är utrustad med det ena objektet, mobiltelefonen, där NFC-teknik finns 

inbyggd (Mchugh & Yarmey 2012). NFC-teknik medför därmed stora möjligheter till 

integrering i den fysiska butiken. Här kan NFC-teknik användas genom att NFC-läsare, i 

formen av små klisterlappar, fästs på utvalda stationer eller produkter. När kunden, utrustad 

med sin mobiltelefon vilken innehåller den ena kommunikationspunkten, närmar sig och 

blippar NFC-läsaren på någon av dessa utvalda stationer eller produkter, vilka utför den andra 

kommunikationspunkten, hänvisas kunden i sin mobiltelefon till en hemsida vilken innehåller 

lagrad information om stationen eller produkten.  

 

I figur 3 och 4 presenteras stegen i kundens förenklade köpresa enligt butiksexperimentet mer 

ingående. Figur 3 illustrerar utformningen av experimentet, medan figur 4 illustrerar en karta 

över butiken under experimentet. I bilaga A presenteras bilder på informationsskyltar som var 

utplacerade under butiksexperimentet och i bilaga B illustrationer av hur informationen via 

tekniken gestaltades i kundens mobiltelefon. 

 

                                                 
2 De senaste smartphone-modellerna har den tekniska förmågan att skanna en NFC-tagg, utan att behöva ladda 

ned en applikation, en NFC-läsare, något som iPhones äldre modeller, iPhone X och äldre, emellertid kräver 

(NFC.Today 2018). 
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Figur 3: Utformning av experimentet. 

 

 

 

Figur 4: Förenklad butikskarta, som gällde under butiksexperimentet. 

3.3.1 Incheckning 

Under studien stötte kunden, beväpnad med sin mobiltelefon, på NFC-läsare på olika ställen i 

butiken, varav den första redan i butikens entré. Stationen uppmanade kunden att blippa 
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läsaren med sin egen mobiltelefon för att i sin mobiltelefon få information om de befintliga 

kampanjer och erbjudanden som pågår i butiken (se välkomsttagg i figur 4 samt bilaga A2). 

När kunden blippade NFC-läsaren öppnades en hemsida, per automatik, i kundens 

mobiltelefon där kunden erhöll en välkomsthälsning, dagens erbjudanden i butiken samt 

instruktioner om hur kunden navigerar i butiken med NFC-tekniken via sin mobiltelefon (se 

bilaga B1). När kunden sedan fortsatte in i butiken möttes denne även av andra typer av NFC-

läsare. 

3.3.2 Avdelning 

På komplexa avdelningar, i experimentet sovrumsavdelningen, fanns en NFC-läsare vars 

information vägleder kunden längs med ett beslutsträd (se avdelningstagg i figur 4 samt bilaga 

A3). NFC-läsaren är en startpunkt i början av avdelningen vars syfte är att guida kunden 

genom komplexa varor för att slutligen komma fram till, för kunden, rätt produkt. När kunden 

blippade NFC-taggen med sin mobiltelefon, uppmanades kunden att via sin mobiltelefon 

svara på ett antal frågor vilka sedan likt ett beslutsträd ledde fram till den mest lämpade 

produkten för respektive kund (se bilaga B3). Utöver de specifika frågorna försågs kunden 

med ytterligare information som kunde underlätta för denne att göra rätt och informerade val. 

Slutligen nådde kunden ett resultat som därmed smalnat av avdelningen från en stor mängd 

produkter till ett par få handfasta val. På följande sätt möjliggjordes för kunden att undvika att 

blippa varje produkt på avdelningen, utan kunden kunde istället få en rekommendation redan i 

början av avdelningen om vilka påslakan som finns att välja mellan utifrån de produkter som 

ansågs mest kompatibla för kunden. 

3.3.3 Produkter 

Kunden fick på liknande sätt möjlighet att läsa av NFC-läsare vilka fanns på skyltar som 

tillhörde respektive produkt (se produkttagg i figur 4 samt bilaga A4). Genom att blippa 

produktläsaren erhöll kunden tillhörande och varierad produktinformation som exempelvis 

hur produkten har producerats samt vilka färger- och storlekar som den specifika produkten 

finns tillgänglig i. Kunden erhöll utöver produktinformation, även produkttips, vilket kan 

agera som både tips för kunden men även extra försäljningsmöjligheter för företaget. 

Produkttips kunde exempelvis vara; “Matcha med: örngott i bomull eller underlakan i linne” 

(se bilaga B2). Dessa var direkt kopplade till respektive produkt för att kunden enkelt ska 

kunna lägga dem och andra varor kunden önskar köpa i en, likt e-handelssidans, virtuella 

varukorg. 
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3.3.4 Utcheckning och leveransalternativ 

När respondenten valt en eller flera produkter, möjliggjordes för kunden att med fördel själv 

kolla igenom de varor som denne placerat i den virtuella varukorgen under shoppingturen, i 

sin mobiltelefon (se bilaga B4). 

 

När respondenten kände sig nöjd med innehållet i sin virtuella varukorg kunde kunden klicka 

sig vidare till nästa utcheckningssteg, likt en kassa-vy på en e-handelssida. I detta steg 

framhävdes fördelarna från fysisk butik tydligt med fördelarna från en e-handel. Kunden 

erbjöds olika betalalternativ där kunden erhöll möjlighet att betala via kort, Swish eller 

faktura, något som försåg kunden med samma flexibilitet som finns tillgänglig vid e-

handelsköp (se bilaga B4). 

 

Likt ytterligare ett av e-handelns fördelaktiga attribut, erhöll kunden möjlighet att välja bland 

olika leveransalternativ. Kunden kunde välja att direkt ta med sina köpta produkter hem från 

butiken, eller få de hemskickade i enlighet med ett e-handelsköp. Det senare möjliggjordes i 

sin tur via ett antal olika leveransalternativ som exempelvis leverans till postombud och 

hemleverans. Kunden tilläts också kombinera leveranssätt och följaktligen välja vilka 

produkter som önskades levereras hem respektive tas med från butiken (se bilaga B4). 

 

Om kunden önskade ta med sig de köpta produkterna hem, fick kunden ett ordernummer såväl 

som en uppskattad tidsfrist inom vilken kundens order skulle plockas och packas ihop av en 

butiksanställd. Exempelvis “Dina varor finns redo om 10 minuter, vänligen slå dig ner i 

loungen och njut av en varm kopp kaffe”. Under tiden kunde kunden följaktligen välja att slå 

sig ner i butikens egen lounge, där kaffe och te serverades, alternativt göra andra ärenden i 

närområdet (se bilaga B4). 

 

Vad gäller utcheckning och leveransalternativ är det avslutningsvis viktigt att notera att den 

testade tekniken idag är en prototyp. Därmed kunde kunderna i dagsläget inte genomföra 

riktiga köp via sin mobiltelefon, utan snarare uppleva hur det skulle kunna se ut om detta var 

möjligt i framtiden. 

3.4 Urval av respondenter 

Studiens respondenter delades som tidigare nämnt upp i två grupper, en experimentgrupp 

samt en kontrollgrupp (Bryman & Bell 2013; O'Dwyer & Bernauer 2014), där 
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experimentgruppen tog del av förändringen i den fysiska butiksmiljön i formen av den 

implementerade och integrerade tekniken, medan kontrollgruppen inte gjorde det. Det 

empiriska materialet från de båda grupperna ställs på så sätt mot varandra, för att undersöka 

den digitala teknikens effekter på kundens upplevelse av butik (Bryman & Bell 2013; 

O'Dwyer & Bernauer 2014). 

 

Urvalskriteriet vad gäller samtliga deltagande respondenter i fältexperimentet var att 

respondenterna var befintliga kunder hos Ellos Home. Urvalskriteriet ansågs lämpligt då 

fältexperimentet ägde rum i Ellos Homes butik där såväl kontrollgrupp som experimentgrupp 

intervjuades. Besökare i butiken tillfrågades slumpmässigt om de ville ställa upp på en kort 

intervju, och för respondenterna i experimentgruppen även testa en prototyp av en ny digital 

teknik. Kontrollgruppen tillfrågades under dagtid, en vanlig måndag i Ellos Homes butik i 

Göteborg, för att fastställa hur kunder upplever en ordinär köpupplevelse i just den butiken. 

Respondenterna i experimentgruppen befann sig i Ellos Home-butiken under en 

evenemangskväll, där de på liknande sätt valdes på en slumpmässig bas. Detta urvalssätt är i 

linje med vad Bryman och Bell (2013) benämner för tillfällighetsurval. 

3.5 Datainsamlingsmetod 

I denna studie har två metoder använts för insamling av data. Initialt har en kontextualisation 

genomförts för att få en känsla av sfären samt butikens kontext och utformning. Därefter har 

enskilda intervjuer genomförts med samtliga respondenter i både experimentgruppen och 

kontrollgruppen (Collis & Hussey 2014). Respektive metod kommer hädanefter att 

presenteras närmare. 

3.5.1 Kontextualisering av studien 

Datainsamlingen inleddes med att genomföra, vad Bryman och Bell (2013) benämner som, en 

ostrukturerad kvalitativ intervju med butiksansvarig för Ellos Home3, på Ellos huvudkontor, 

samt ett besök i Ellos Home-butiken på Korsgatan i Göteborg. Detta för att samla in en bild 

av hur utgångsläget ser ut idag vad gäller digital teknik i butiken, vad som gjorts tidigare och i 

vilken riktning som företaget är på väg. Detta lyfter bland annat Jans och Dittrich (2008) likt 

en viktig ingång när praktiken ämnas undersökas. Denna inledning ingick i ett kontextuellt 

ramverk vilken fastställde den vidare kontexten för det fältexperiment som utförts i studien 

                                                 
3 Helena Ekelund, Butik & Etableringsansvarig på Ellos. Intervju på Ellos huvudkontor den 20 januari 2019. 55 

minuter. 
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(Collis & Hussey 2014). Något som ansågs vara en väsentlig ingång till att förstå Ellos 

Homes kunder, såväl som att genomföra studien på ett så genuint sätt som möjligt (Collis & 

Hussey 2014). 

3.5.2 Intervjuer 

Intervjuerna med respondenterna genomfördes efter att respektive respondent genomfört sitt 

butiksbesök i Ellos Home-butiken. För kontrollgruppen innebar det ett ordinärt butiksbesök, 

medan det för experimentgruppen även innebar test av den integrerade tekniken. Intervjuerna 

med kontrollgruppen rörde sig omkring 5 minuter per intervju och ägde rum under dagtid, en 

vanlig måndag i Ellos Homes butik i Göteborg. Intervjuerna inom experimentgruppen rörde 

sig omkring 5 - 15 minuter per intervju och ägde på liknande vis rum i Ellos Home-butiken, 

men däremot under en evenemangskväll. Dessa kontraster ämnade spegla variationen och 

bredden i upplevelsen av ett butiksbesök. 

 

För att erhålla en förståelse för vilken effekt som integrering av NFC-teknik i den fysiska 

butiken har på kundens upplevelse av butik, samt vilka faktorer som kan påverka förhållandet 

mellan upplevelsen av butik och NFC-tekniken, eftersträvades en öppen och djup dialog där 

respondenterna gavs utrymme att uttrycka sig med frihet och flexibilitet. Därav samlades den 

empiriska datan följaktligen in via vad Bryman och Bell (2013) benämner för 

semistrukturerade individuella intervjuer. 

 

De semistrukturerade intervjuerna med respektive respondent följde en så kallad 

semistrukturerad intervjuguide (se bilaga D och E) vilken användes som ett hjälpmedel under 

intervjuerna. Intervjuguiden var att se likt riktlinjer snarare än huggna i sten. Intervjuerna 

präglades därmed av en genomgående frihet där respondenterna lämnades utrymme att lyfta 

fram vad de ansåg vara viktigt. Samtidigt lämnade intervjuguiden också utrymme för 

omformuleringar såväl som ytterligare frågor och följdfrågor som uppkom i stunden beroende 

på vilken riktning intervjun tog (Collis & Hussey 2014). Frågorna i intervjuguiden var av 

öppen karaktär, vilket möjliggjorde att respondenten gavs utrymme att utforma sina svar på 

sitt eget sätt. För studiens del möjliggjorde sådana frågor förutsättningarna för en djupare 

förståelse för vad den enskilda respondenten upplevde som relevant och viktig information att 

förmedla (Bryman & Bell 2013). 
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För att inte gå miste om respondenternas uttryck i intervjuerna och vidare möjliggöra en högre 

grad av delaktighet, lyhördhet och uppföljning på respondenternas uttryck i stunden, har 

samtliga intervjuer i studien, med respondenternas godkännande, spelats in. Genom 

inspelning underlättades senare även transkribering såväl som bearbetning av det empiriska 

materialet (Bryman & Bell 2013; Jacobsen 2002). Avslutningsvis erhöll samtliga 

respondenter en tackgåva, i formen av en presentcheck, för deltagande i studien (se bilaga C). 

3.6 Analysmetod 

För att ta tillvara på materialet som samlats in i form av intervjusvar har författarna analyserat 

intervjusvaren på så sätt att hänsyn tagits till kontexten, i detta fall Ellos Homes butik, som 

svaren producerades i. Svaren från kontrollgruppen samlades in under ett ordinärt butiksbesök 

vilket medför en typ av kontext medan svar från experimentgruppen samlades in under en 

evenemangskväll vilket medför en annan typ av kontext. Intervjuerna från båda tillfällena 

spelades in på ljudfiler vilket innebar att författarna hade möjlighet att åter lyssna till 

respondenternas tonlägen och sammanhanget som inte alltid framgick av transkriberingen. 

Detta är vad Bryman & Bell (2013) kallar för en hermeneutisk ansats. En hermeneutisk ansats 

anses särskilt lämplig då författarna strävar efter att förstå snarare än att mäta. För att erhålla 

en detaljerad och nyanserad förståelse för sambandet mellan digital teknik och kundens 

upplevelse av butik försökte författarna i analysarbetet hitta gemensamma nämnare och teman 

genom att analogt använda papper och färgpennor. Genom att använda sig av tematisering på 

det viset framträdde handfasta teman som hjälpte författarna att hitta relevanta slutsatser i 

förhållande till uppsatsens syfte och frågeställning samt mot den teori som samlats in. 

3.7 Kvalitetskriterier 

För att upprätthålla en god kvalitet på studien har ett antal kvalitetskriterier, vanliga inom 

kvalitativa studier, tagits i beaktning. Dessa är trovärdighet och äkthet (Bryman & Bell 2013).  

 

Kvalitetskriteriet trovärdighet består av fyra delkriterier, där varje kriterium utvärderar olika 

delar av studiens kvalitet. Dessa är tillförlitlighet, konfirmering, överförbarhet samt pålitlighet 

(Bryman & Bell 2013). Tillförlitlighet syftar till överensstämmelse mellan det empiriska 

resultatet och verkligheten (Bryman & Bell 2013). Detta kvalitetskriterium har dels 

upprätthållits genom att butiksexperimentet ägt rum i en naturlig kundmiljö, snarare än i en 

konstlad sådan (Collis & Hussey 2014) och dels genom inspelning och transkribering av det 

empiriska materialet, samt genom citathantering. Detta stärker följaktligen trovärdigheten i 
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analyserna och framställer vidare en verklighetstrogen bild. Via transkribering av samtliga 

konsumentintervjuer samt citathantering har författarna kunnat tolka den empiriska datan på 

ett objektivt sätt och därigenom uppnå kvalitetskriteriet om konfirmering (Bryman & Bell 

2013). Konfirmering avgör om författarna varit objektiva och haft kontroll över sina 

värderingar på så vis att de inte påverkar undersökningen på ett avgörande eller skevt sätt, 

eller om de tillåtit egna åsikter att påverka forskningen (Bryman & Bell 2013). Överförbarhet 

berör om masteruppsatsens resultat kan tillämpas i andra kontexter (Bryman & Bell 2013). 

Författarna har valt att fokusera på en teknik, likt ett instrument för att besvara en större och 

övergripande frågeställning, rörande integrering av digital teknik i fysisk butik. Valet av 

NFC-teknik har därmed gjorts med hänsyn till dess överförbarhet till andra tekniker och 

kontexter. Det är dels NFC-teknikens koppling till mobiltelefonen och dels dess nära 

släktskap till andra tekniker som QR och RFID som gör tekniken representativ och därmed 

lämplig utifrån kvalitetskriteriet överförbarhet. Pålitlighet innebär att butiksexperimentet vid 

replikering resulterar i samma slutsatser (Bryman & Bell 2013). För att uppnå detta 

kvalitetskriterium har metodkapitlet, vilken motiverar för samtliga metodologiska val, 

utformats och kartlagts på ett noggrant sätt. Något som möjliggör för läsare och medforskare 

att fortsätta på- eller replikera studien. 

 

Kvalitetskriteriet äkthet behandlar huruvida studien ger en rättvis bild av de åsikter och 

uppfattningar som finns hos den grupp av människor som studeras (Bryman & Bell 2013). 

Med ett brett urvalskriterium vilket innefattade att samtliga respondenter var befintliga kunder 

hos Ellos Home, möjliggjordes en detaljerad och nyanserad förståelse för de åsikter och 

uppfattningar som fanns bland den grupp av människor som studerades. 

3.8 Etiska överväganden 

Deltagarna i experiment- samt kontrollgrupp såväl som kontextualiseringsintervjun hos Ellos 

har samtliga informerats om undersökningens syfte enligt vad som benämns för 

informationskravet och därefter frivilligt valt att delta i intervjuerna enligt vad som benämns 

samtyckeskravet (Bryman & Bell 2013). Respondenterna i studien har fått prefix av 

anonymitetsskäl på grund av att respondenterna i studien endast har medverkat i deras roll 

som konsument och inte någonting annat som ska kunna påverka tolkningen av resultatet. 
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4 Resultat 

I det fjärde kapitel presenteras resultatet från butiksexperimentet. Det empiriska materialet 

som presenteras omfattar data från totalt 52 konsumentintervjuer, av vilka 22 respondenter 

testat den föreslagna NFC-tekniken. Kapitlet inleds med en respondentöversikt, för att sedan 

behandla ett avsnitt rörande det upplevda butiksbesöket och ett avsnitt rörande bland annat 

teknikens funktionalitet. Därefter presenteras resultatet efter stegen i kundens förenklade 

köpresa, enligt experimentet. Dessa steg är incheckning, produkter, avdelning samt 

utcheckning och leveransalternativ. Kapitlet rundas sedan av med ett avsnitt vilken berör tid 

och energi. 

4.1 Respondentöversikt 

Respondenterna i butiksexperimentet delades, som tidigare nämnt, in i två grupper, en 

experimentgrupp (E) samt en kontrollgrupp (K). Respondenterna i experimentgruppen fick ta 

del av den implementerade tekniken, något som respondenterna i kontrollgruppen inte fick 

göra. På detta sätt kunde kontrollgruppen användas som jämförelsegrund mot 

experimentgruppen, för att vidare undersöka den integrerade teknikens effekter på kundens 

upplevelse av butik. I tabell 1 nedan, presenteras en översikt över samtliga respondenter. I 

tabellen framkommer respektive respondents unika ID, via vilken respondenten hädanefter 

refereras till. I tabellen framkommer också respondentens födelseår, huruvida respondenten 

använde tekniken eller inte samt hur respektive respondent procentuellt fördelar sina 

köpvanor, mellan e-handel och fysisk butik. För samtliga respondenter i experimentgruppen 

framkommer även kundens attityd till huruvida den testade tekniken kan komma att bidra till 

fler köp i fysisk butik. 
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Tabell 1: En översikt över studiens respondenter samt hur de i det empiriska materialet refereras till. 

4.2 Det upplevda butiksbesöket 

Att första intrycket av Ellos Homes butik i Göteborg var fin och inspirerande upplevde en klar 

majoritet av respondenterna i både kontrollgruppen och experimentgruppen. Ett flertal 

respondenter hänvisade vid flera tillfällen till att butiken endast bestod av en bråkdel av alla 

de produkter som Ellos hemsida innehåller4. Detta av naturliga anledningar då butiken består 

av en begränsad yta medan e-handeln har nästintill obegränsat med utrymme. En tydlig 

majoritet av respondenterna i såväl kontrollgruppen som experimentgruppen visade 

uppskattning till möjligheten att få klämma och känna på varorna. 

 

Jag gillar Ellos men jag gillar mer deras hemsida för att utbudet är så 

mycket större. Även om fördelar är att klämma och känna här5. 

 

Till skillnad från respondenterna i kontrollgruppen, påpekade flera respondenter i 

experimentgruppen att det var mycket folk i butiken, en naturlig följd av att det pågick ett 

                                                 
4 E7; K4; K5; K10; K13; K16; K24 
5 E7 
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kundevenemang. Respondenterna i experimentgruppen påvisade positiva reaktioner till den 

digitala tekniken. De upplevde den digitala tekniken som ett spännande tillskott i en annars 

inspirerande men traditionell butik. En respondent belyser att han ser Ellos Homes butik som 

ett showroom och talade vidare om tekniken som ett bra steg mot att optimera butiken mot ett 

showroom, där butikens befintliga, men underutnyttjade, skärmar kan integreras med tekniken 

och skapa en mer intuitiv upplevelse. Detta för att sedan främja en mer sömlös handel, med 

smidiga övergångar mellan e-handel och fysisk butik6. 

 

Av samtliga 22 respondenter i experimentgruppen, uppgav 15 respondenter att den testade 

tekniken är någonting som kan få dem att handla i fysisk butik, mer ofta än vad de gör idag 

(se tabell 1). Sju respondenter uppgav följaktligen att tekniken inte är någonting som kan få 

dem att handla i fysisk butik mer frekvent. Två av dessa sju respondenter uppger att de redan 

idag uteslutet handlar i fysisk butik7. Ytterligare fyra av dessa respondenter uppger att de idag 

till 90 respektive 80 procent, redan handlar i fysisk butik och att det som inte inhandlas i 

fysisk butik har att göra med begränsade utbud och att särskilda varor enbart finns att inhandla 

via e-handeln8. Den sjunde respondenten uppger sig handla i fysisk butik till 50 procent9. 

Även denne respondent menar att det är utbudet som styr den procentuella fördelningen. 

Eftersom utbudet inte påverkas av implementeringen av tekniken, förblir även den 

procentuella fördelningen av hur mycket respondenten handlar i fysisk butik. 

4.3 Teknikens funktionalitet och instruktioner 

När det kommer till tekniken, spelade teknikens funktionalitet en stor roll för kundens 

upplevelse av butiken. En stor del av kontrollgruppen såväl som majoriteten av 

respondenterna i experimentgruppen framförde att de redan idag använder sig av sin 

mobiltelefon när de handlar. Ett av de främsta användningsområdena var fotografering, att 

respondenterna fotograferar produkter de är intresserade av för att sedan, hemma, fundera 

vidare på ett eventuellt inköp10. Respondenterna använde även sin mobiltelefon till att söka 

efter produktinformation och jämföra priser med konkurrerande butiker. En tydlig majoritet 

av respondenterna i experimentgruppen ansåg vidare att dessa aktiviteter kunde underlättas 

med hjälp av tekniken. Därmed ansåg respondenterna att tekniken fyller flertalet funktioner 

                                                 
6 E21 
7 E4; E13 
8 E2; E5; E9; E18 
9 E15 
10 E1; E3; E8 
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som mobiltelefonen redan fyller, men dessa på ett mer tillgängligt, smidigt och förenklat sätt. 

Något som ligger i linje med vad Bitner (2001) samt Meuter et al. (2000) säger om tekniska 

artefakters erbjudande. Vidare ansåg ett flertal respondenter i experimentgruppen att även 

eventuell problematik kring fotografering kunde lösas med hjälp av tekniken. Detta genom att 

kunden kunde spara de blippade produkterna som “favoriter” under “mina sidor”, 

skärmdumpar eller liknande i mobiltelefonen. Respondenterna ansåg att det var av värde att 

kunna spara de produkter som setts i butiken för att senare kunna gå tillbaka till produkten 

och eventuellt köpa den vid ett senare tillfälle i butik eller online11. På så vis ansåg 

respondenterna att tekniken inte enbart förenklade existerande aktiviteter, utan till viss grad 

även transformerade analoga aktiviteter till digitala sådana. Något som ligger i linje med vad 

Meuter et al. (2000) säger om integrering av tekniska artefakter. 

 

Jag är inte så mycket för att andra ska plocka ihop mina varor men mer att 

ha tekniken för att få info om grejerna och kunna spara dem online för ett 

senare tillfälle12. 

 

Samtliga förutom två respondenter, E3 och E9, i experimentgruppen ansåg att tekniken var 

användarvänlig och lätthanterlighet. När det kommer till instruktioner via skyltar informerade 

flera respondenter att de inte uppmärksammat de tillräckligt. En respondent lyfter fram att det 

inte får bli för många skyltar med information13. Flera respondenter upplevde att det var 

lättare att bli instruerad av personal än av information från skyltar, speciellt om det är första 

gången en sådan här teknik används14. 

 

Jag tror nog att precis när det är nyintroducerat så tror jag att man behöver 

ha personal där för att informera. Jag tror att det är lätt annars att man 

sållar bort information. Det gjorde jag själv, alltså när jag kom in i butiken 

så såg jag inte alla de här skyltarna som var precis vid dörren15. 

 

Trots att majoriteten av respondenterna ansåg tekniken vara lätthanterlig och användarvänlig, 

fanns det delar av funktionaliteten som var mindre uppskattade bland respondenterna. Dessa 

                                                 
11 E3; E5 
12 E3 
13 E18 
14 E9; E13; E22 
15 E22 
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var bland annat att det var svårt att pricka NFC-taggen med mobiltelefonen16 samt att i den 

digitala tekniken var för den som har en iPhone tvungen att växla mellan appen “NFC reader” 

och webbläsaren för att kunna blippa nästa produkt17. Detta var dock inte ett problem hos de 

senaste iPhone-modellerna som inte krävde någon nedladdad app samt samtliga 

Androidtelefoner med inbyggd NFC-teknik. Dessa behövde enbart blippa utan att befinna sig 

i någon särskild app eller liknande.  

 

Någonting som samtliga av användarna däremot upplevde vara besvärligt, iPhone-användare 

såväl som Android-användare, var att en ny flik i webbläsaren öppnades varje gång 

användaren blippade en ny NFC-tagg. Detta innebar att kunden kunde ha ett tio-tjugotal flikar 

uppe i webbläsaren som alla kom från blippningar. Detta var något som reducerade 

smidigheten i upplevelsen, särskilt om användaren önskar gå tillbaka till föregående 

produktsida och då måste leta igenom samtliga flikar. När det kommer till funktionerna i den 

utvecklade tekniken önskade många respondenter att teknikens design såg mer ut som en 

vanlig e-handel. Attribut de saknade var exempelvis recensioner från andra kunder, 

kompletterande varor i varukorgen samt, som tidigare nämnt, att kunna spara varor i 

“favoriter” för ett senare tillfälle18. 

4.4 Incheckning 

När respondenterna anlände till butiken möttes de av en incheckningsstation (se bilaga A2), 

vid vilken de vid blippning erhöll en välkomsthälsning samt de erbjudanden som fanns 

tillgängliga i butiken den dagen (se bilaga B). Trots att många respondenter uppgav att de 

använder sig av mobiltelefonen för att bland annat söka efter rabatter och göra 

prisjämförelser19, var incheckningsstationen den station som erhöll minst uppmärksamhet från 

respondenterna. De fåtal kunder som uppmärksammade incheckningsstationen i intervjuerna 

var däremot positiva till denna funktion. 

 

[Tekniken hjälpte mig med] informationen […], man fick veta rabatter. Och 

att man fick kampanjpriset direkt istället för att måste räkna vad är 25% på 

599kr. Det orkar inte alla […]20. 

                                                 
16 E3; E6; E14; E17 
17 E3; E12; E13; E16; E17; E20; E21 
18 E5; E3; E13; E21 
19 E5; E6 
20 E6 
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En potentiell förklaring till att incheckningsstationen med välkomsthälsning och aktuella 

erbjudanden inte erhöll mycket uppmärksamhet, kan ta ursprung i flera faktorer. Det kan 

delvis förklaras av det faktum att experimentet ägde rum under ett event, inför vilken aktuella 

erbjudanden i stor utsträckning redan marknadsförts. Det kan också förklaras av att 

respondenterna omedvetet inte uppmärksammade incheckningsstationen när de befinner sig i 

butiken, utan att de istället koncentrerar sig på att sålla bland samtliga signaler som riktas 

deras håll i butiken, servicescapet. 

 

Jag tror att det är lätt […] att man sållar bort information. Det gjorde jag 

själv, alltså när jag kom in i butiken så såg jag inte alla de här skyltarna 

som var precis vid dörren21. 

4.5 Produkter 

Produkttaggarna erhöll mycket positiva reaktioner från respondenterna. Respondenterna 

belyste vidare att tekniken, vid dessa stationer, erbjöd funktioner vilka ökade känslan av 

servicegraden. Framför allt menar majoriteten av respondenterna i experimentgruppen, i 

enlighet med Lindberg (2018) att tekniken vid dessa stationer underlättar för kunden att göra 

mer själv. Exempelvis menar respondenterna att tekniken vid dessa stationer innehöll flera 

positiva aspekter av service vilken möjliggör snabb tillgång till lättillgänglig och utförlig 

information inklusive produktinformation. Det berör framför allt produktinformation rörande 

färger eller storlekar, priser och rabatter eller för att få fram produktbilder i olika kontexter 

med matchande produktalternativ. Informationen inkluderar även produktinformation som 

berör material och produktion. Denna typen av produktinformation är sådant som majoriteten 

av respondenterna i experimentgruppen såväl som kontrollgruppen redan idag eftersöker via 

sina mobiltelefoner. Emellertid är dessa aktiviteter sådana som en tydlig majoritet av 

respondenterna i experimentgruppen menar har potential att effektiviseras, med hjälp av den 

testade tekniken.  

 

Jag tycker det var väldigt smidigt. […] jag vill veta det etiska kring 

produkter. Nu skulle jag köpa påslakan och då var det väldigt fördelaktigt 

[med sådan information i tekniken]. Jag hade gärna fått mer, typ hela 

                                                 
21 E22 
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produktionskedjan hade jag velat veta. Annars hade jag frågat personalen 

om det, om alla varor22. 

 

Vid frågan om respondenterna, om de har en fråga, hellre frågar personalen eller tar upp sin 

mobiltelefon, skilde sig svaren. Trots att flera respondenter i kontrollgruppen uppger att de 

självständigt föredrar att eftersökta informationen via sina mobiltelefoner, uppgav emellertid 

majoriteten av respondenterna i kontrollgruppen att de föredrar att fråga personalen om hjälp. 

Samtidigt påvisar flera av dessa respondenter att de lämnar butiken med obesvarade frågor. 

Framför allt berör det pris23, men även andra frågor som vare sig en inredningsmöbel är till 

salu24 eller om det finns fler säsongsvaror i butiken25. Respondent K22 menar att han under 

specifikt detta besöket inte lämnat butiken med obesvarade frågor, men att sådant generellt 

brukar hända. Även respondent K24 ger ett liknande intryck. Bland experimentgruppen, vilka 

befann sig i butiken under en mer folktät tid, beskrivs valet vara relativt. Dels relativ typen av 

fråga (exempelvis om frågan avser enbart butikens produkter eller även inkluderar externa 

företag och dess produkter), men också relativt tillgängligheten av personalen, det vill säga 

om personalen befinner sig i närheten, inte är upptagna med annat, samt beroende av hur 

mycket andra människor som befinner sig i butiken. Upplevs inte personalen vara 

lättillgängliga, anser majoriteten av respondenterna i experimentgruppen det som mer 

effektivt att hjälpa sig själv via sin mobiltelefon. Särskilt under sådana scenarion ansåg 

respondenterna att tekniken och den så kallade produkttaggen var ett effektivt verktyg26. 

 

Det beror på. Ser jag att det finns butikspersonal i närheten då går jag 

hellre dit och frågar så att jag får snabbare hjälp, men är det så att jag inte 

ser någon eller har mobilen tillgänglig då söker jag hellre där om jag vet att 

jag kommer få informationen snabbt27. 

 

Ja det gör jag nog [söker på mobiltelefonen]. Om jag inte ser någon på 

direkten. För att det går fortare på telefonen och jag hittar ofta det jag 

söker28. 

                                                 
22 E4 
23 K19; K20; K29 
24 K17 
25 K6 
26 E4; E8; E9; E11; E12; E14; E15; E16; E18; E19; E20; E21; E22 
27 E12 
28 E6 
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Efter att ha sett vad man kan få ut av en telefon idag skulle jag använda 

telefonen i stor utsträckning29. 

 

Ett irritationsmoment är om jag inte hittar någon att fråga så om jag kan 

lösa det själv så vore det bra30. 

4.6 Avdelning 

Avdelningstaggen, vilken tillhandahöll kunden ett beslutsträd, mottog positiva reaktioner 

bland respondenterna i experimentgruppen. Med beslutsträdet, vägleddes kunden via ett antal 

frågor fram till den produkt, i detta fall det påslakan, vilken passar kundens specifika 

preferenser31. Respondenterna upplevde att funktionen försåg dem med relevant information 

vilken underlättade dess beslutsfattande samtidigt som funktionen anpassar sig efter den 

specifika kundens preferenser. Genom att hjälpa kunden att fatta beslut, ligger denna funktion 

följaktligen i linje med sådant som Lindberg (2018) menar avlastar kunden från särskilda 

aktiviteter, i detta fallet processen av beslutsfattande. Genom snabb och smidig tillgång till 

relevant produktinformation, underlättade funktionen även för kunden att göra mer själv. 

Detta på så vis att kunden, oberoende av mängden kunskap gällande produkten samt den 

korrekta terminologin, kunde tillgodose sig själv korrekt information för att sedan slutligen 

välja rätt produkt. Några kunder besparades aktiviteten att behöva leta efter och fråga 

personalen en rad frågor inför sitt val. För andra kunder innebar beslutsträdet, en tankeställare 

där kunden blev medveten om ett behov varav kunden aktivt gjorde mer själv än vad denne 

annars skulle ha gjort för att tillhandahålla information om den specifika produkten. 

 

Vid något tillfälle fick jag frågor som jag kände var väsentliga som jag själv 

inte kommit på. […]. Exempelvis frågade tekniken “är du varm eller kall när 

du sover” och då tänkte oj då det var ju en bra fråga, det har jag aldrig 

tänkt. Så det gav mig information och extra tankeställare. Jättebra. […] Jag 

känner väldigt mycket för det du kallar beslutsträdet, i dagens samhälle står 

vi inför så många beslut hela tiden, jag behöver hjälp att tratta ner till vad 

är det egentligen jag söker. Jättebra32. 

                                                 
29 E10 
30 E6 
31 E9; E10; E11; E14 
32 E11 
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Det [beslutsträdet] tycker jag var jättebra, för annars när jag kommer in 

och ska köpa lakan, ser allting likadant ut i mina ögon och det är bara priset 

som varierar och då tar jag ju det som passar i prisklass istället. Men nu 

fick jag veta vad som egentligen passar mig och min levnadsstandard eller 

[…]33. 

 

Framför allt biten [beslutsträdet], som jag trots kunskapsbrist, kunde få 

hjälp att anpassa mitt köp till vad jag har för önskningar. Då kunde jag få 

hjälp genom tekniken då jag som inte har terminologin ändå kunde göra val 

efter alternativ som någon översatt så jag förstod34. 

 

En respondent uttryckte vidare att hon föredrog denna typen av information via 

mobiltelefonen, då hon ansåg att personalens information präglas av för mycket personliga 

preferenser och att tekniken istället försåg henne med objektivitet35. 

4.7 Utcheckning och leveransalternativ 

En ytterligare funktion såväl som serviceaspekt via den föreslagna tekniken, som 

respondenterna i experimentgruppen reagerar positivt till, berör vad som i tekniken benämns 

för Check Out, eller kassa. Följande är ytterligare en funktion som underlättar för kunden att 

utföra fler aktiviteter själv. Att kunna gå vidare till kassan direkt i sin mobiltelefon och där 

välja bland betal- och leveransalternativ ansågs vara mycket smidigt och underlättande. 

Dessutom uppgav respondenterna det som skönt att slippa stå och vänta på att få betala i en 

kassakö36. 

 

När respondenterna i experimentgruppen fick frågan om vad den testade tekniken hjälpte dem 

med, dök där även upp flera aktiviteter vilka avlastar kunden från att utföra särskilda typer av 

aktiviteter. Ett antal respondenter ansåg det vara smidigt att slippa bära på sina varor under 

butiksbesöket37. Däremot ansåg inte majoriteten av kunderna att detta var ett tillräckligt stort 

                                                 
33 E14 
34 E10 
35 E14 
36 E12; E14; E15; E17; E18; E20; E21 
37 E5; E7; E17 
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problem idag, och såg därmed inga konstigheter med att fortsätta bära sina egna varor 

förutsatt att det inte var många eller större varor. 

 

Jag upplever inte sånt jättestort problem med det idag [att bära på 

produkter i butiken], men visst är det jättestora grejer är det klart att det 

underlättar38. 

 

Jag har inga problem med att plocka ihop det [varorna] själv, om jag ändå 

ska gå rundan så kan jag lika gärna ta det. Ja att jag ändå tar det 

samtidigt39. 

 

Leveransalternativ, och i synnerhet möjligheten och tillgången till hemleverans ansågs 

däremot vara en mycket uppskattad aspekt av tekniken. Majoriteten av respondenterna ställde 

sig mycket positiva till detta alternativ. Framför allt när det berör större eller många varor, 

som oftast finns i en heminredningsbutik, men också bekvämligheten att kunna handla i butik 

utan att känna sig fast med att hålla i påsar resten av dagen40. 

 

Det är ju jättesmidigt. Det blir ju lite en kombination att handla. Man kan 

ändå vara här och klämma och känna på saker och sen veta att ja men då 

kan jag få hem de, så då kan man skicka efter de istället. Det är ett jättebra 

alternativ, verkligen41. 

  

Oftast om man skulle vara i en sån här butik som är centralt, så har man 

kanske inte möjligheten att ha bilen framför affären och då är det 

jättefördelaktigt att få det hemlevererat. Tänker att man kanske inte kan 

bära på en soffa eller en fåtölj42. 

4.8 Tid och Energi 

När det kommer till tid likt en avgörande aspekt inom handel, råder delade meningar. Framför 

allt med hänsyn till att tid definieras olika från person till person. Definitionen av tid 

                                                 
38 E16 
39 E14 
40 E12; E14; E15; E16; E17; E19; E20; E21; E22 
41 E19 
42 E12 
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noterades i experimentet vara beroende på hur den individuella personen upplever tid, men 

även huruvida tidsåtgången tar eller ger energi. Hälften av respondenterna i kontrollgruppen 

uppger att tid inte är en avgörande aspekt för dem när de handlar, medan den andra halvan 

inom samma grupp menar att tid, av olika anledningar, är avgörande. Några respondenter vill 

att det ska gå snabbt. De uppger sig vara otåliga och beskriver processen som något tråkigt 

och som något som bara behöver genomföras43. Vid frågan om tid är en avgörande faktor när 

de handlar hänvisade en respondent till att för henne beror det snarare på energinivån, 

huruvida hon har energi nog att gå ner på stan istället för att enkelt och bekvämt stanna 

hemma. 

 

Ja på ett sätt. Snarare kanske humör och energinivå. Handlar online om jag 

bara vill sitta i soffan ikväll. Men även inför högtider inför jul eller 

födelsedagar och sånt att man inte hinner springa runt på stan utan kan 

googla fram svar44.  

 

Därmed framkom det under experimentet att den upplevda tiden kan påverka energinivån men 

energinivån kan även påverka den upplevda tiden. Att vissa saker tar energi och inte alltid 

behöver vara direkt kopplade till att saker och ting tar lång tid var en märkbar åsikt bland 

respondenter. Det kan innebära att även trängsel, mycket folk och att en vara inte finns 

tillgänglig i butiken kan ta energi och tillsammans påverka den upplevda tiden av 

butiksbesöket.  

 

Ett flertal respondenter uppger förberedelse likt en tidsbesparande aktivitet, där några 

respondenter uppger att de brukar kolla upp varorna på e-handelssidan innan de besöker 

butiken, delvis för att få inspiration, vara förberedd med en produktsida för att visa personalen 

vad denne söker men också för att spara tid45. Andra respondenter uppger att de gör det 

omvända, det vill säga att de besöker butiken för att inspireras samt klämma och känna på 

varorna46 och sedan fullfölja köpet hemma via företagets e-handelssida. Respondent K20 

uppger tid likt en central faktor på så vis att hon vill ha gott om tid att fundera igenom ett 

potentiellt köp och respondent K29 ser returer via e-handeln likt en tidskrävande aktivitet.  

 

                                                 
43 K1; K17 
44 E5 
45 K11; K18; K19; K22; K24 
46 K8 
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29 av 30 respondenter i kontrollgruppen ansåg inte att butiksbesöket vara tidskrävande. Till 

skillnad från experimentgruppen som besökte butiken under ett kundevenemang under 

kvällstid, besökte respondenterna i kontrollgruppen butiken på en vardag då det inte var 

många andra människor i butiken samtidigt och då det inte var någon kö till kassan samt att 

personalen var tillgängliga för assistans. Anledningen till att respondent K17 ansåg att besöket 

i butiken var tidskrävande, berörde kundens eget pressade tidsschema. Detta ligger 

följaktligen i linje med tidigare resonemang rörande kundens upplevda tid och hur denna är 

såväl personlig och individuell från person till person, som påverkas av en rad externa 

faktorer som är okända för butikspersonalen. 

 

I butiksexperimentet framkom att respondenterna uppfattade upptagen personal på olika sätt. 

En respondent av generation Baby Boomer blev irriterad över att personalen stod och pratade 

istället för att uppmärksamma henne, någonting som tog energi från respondentens köpresa47 

vilket återspeglar Baby Boomers karaktärsdrag om att de uppskattar och efterfrågar 

interpersonell kommunikation (Williams & Page 2011). Samtidigt upplevde respondenter 

tillhörande Generation Y inte upptagen personal som någonting jobbigt utan kände snarare att 

de själva inte ville störa personalen och att känslan av att “störa” personalen med en fråga i 

sin tur var någonting som istället skulle ta energi ifrån denne vilket ligger i linje med 

Dedeoğlu, Küçükergin och Baikçioğlu (2015) som menar att interpersonell kontakt är 

någonting framför allt yngre konsumenter vill undvika. Istället fann respondenten energi av 

att självständigt hitta svar via tekniken, ett karaktärsdrag som Williams och Page (2011) 

menar är typiskt för Generation Y.  

 

Jag börjar med att söka på mobilen. För att jag tänker att man ofta kan hitta 

saker där. Och sen kan man störa i slutet om man inte lyckas48. 

 

En respondent gillade särskilt beslutsträdet och hur det besparade henne inte bara tid, men 

även energi. En Baby Boomer karaktäriseras av att de vill bli välinformerade under sin 

köpresa vilket en av respondenterna uppfattade att hon fick genom tekniken och beslutsträdet 

(Williams & Page 2011). På så sätt fick respondenten hjälp att ta färre beslut för att leda fram 

till ett relevant beslut anpassat för individen och på samma sätt slapp lägga alltför mycket 

energi på beslut. 

                                                 
47 K19 
48 E3, född 1983 Generation Y 
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Jag känner väldigt mycket för det du kallar beslutsträdet, i dagens samhälle 

står vi inför så många beslut hela tiden, jag behöver hjälp att tratta ner till 

“vad är det egentligen jag söker”. Mm, Jättebra49. 

 

Bland respondenterna i experimentgruppen framkommer det att en tydlig majoritet anser tid 

lik en avgörande aspekt när de handlar, såväl som sättet de handlar via. Respondenterna vill 

att det ska vara tidseffektivt och har respondenterna bråttom faller valet, för de flesta, på e-

handeln snarare än butik. Ett tydligt genomgående tema bland respondenterna i 

experimentgruppen, vad gäller tidsaspekten, är också att tid dels är situationsbaserat samt att 

det dels handlar om den upplevda, snarare än faktiska, tiden. Respondenterna har inget emot 

att ett butiksbesök tar tid, så länge kunden själv väljer vad denne lägger tiden på. Upplevd tid 

påverkar i sin tur respondenternas energinivå50. Exempelvis upplevde en respondent att det 

var mycket folk och lång kö till kassan vilket sänkte energinivån. Tid behöver följaktligen inte 

nödvändigtvis ses som något dåligt, så länge det går i kundens takt och att tiden inte påverkas 

av yttre faktorer, eller potentiella irritationsmoment, som att exempelvis stå och vänta i en 

lång kassakö.  

 

Andra faktorer som påverkade respondenternas energinivå återkopplar till funktionaliteten i 

den digitala tekniken. När det var svårt att pricka NFC-taggen samt gå fram och tillbaka 

mellan de olika sidorna sänks energin hos respondenten som upplever att det är svårt att 

använda tekniken och att den upplevelsen kan överskugga resten av upplevelsen av den 

digitala tekniken. Detta gällde främst för respondenterna som tillhör Generation Y då de 

förväntar sig kunna interagera med digital teknik på ett användarvänligt sätt samtidigt som de 

vill att tekniken ska fungera snabbt och effektivt för att inte tröttna.  

 

När det kommer till tid, fick respondenterna i experimentgruppen även frågan om de upplever 

att den testade tekniken skulle kunna bespara dem tid när de handlar i den fysiska butiken. 

Samtliga respondenter kunde se framför sig att tekniken i framtiden kunde bespara dem tid 

och följaktligen också energi i längden. 

 

Då skulle det [med tekniken] vara lättare för att det går snabbt och att då 

                                                 
49 E11, född 1961 Baby Boomer 
50 E8 
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har jag ju kunnat klämma och känna på det och sen beställer jag det. Och 

då vet jag ju att jag vill ha det så jag slipper returnera och då kan man ju 

tänka miljöaspekter och slippa krångel och att jag sparar tid på att slippa 

det51. 

                                                 
51 E7 
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5 Diskussion och slutsats 

Det femte kapitlet ämnar diskutera fram slutsatser vilka dragits via en sammankoppling av 

teori och insamlad empirisk data från det genomförda butiksexperimentet. Kapitlet inleds med 

att besvara masteruppsatsens frågeställningar. Därefter avslutas kapitlet med ett avsnitt 

rörande praktiskt bidrag och rekommendationer till praktiker. 

 

Vilken effekt har integrering av digital teknik i fysisk butik, på kundens upplevelse av 

butik? 

 

Vår studie visar att integrering av digital teknik i fysisk butik har stor positiv effekt på 

kundens upplevelse av butik, på så sätt att integrering och användning av NFC-teknik påvisar 

en höjning av kundens upplevelse. Dessa positiva effekter går att härleda till ett ökat 

kundvärde och i synnerhet ett ökat servicevärde hos kunden, som skapas vid integrering och 

användning av tekniken. Det ökade servicevärdet identifieras komma från att, som Lindberg 

(2018) nämner, dels hjälpa kunden att göra mer själv, men också genom att avlasta kunden 

från aktiviteter som denne tidigare genomfört själv. Vi identifierar därmed att service är ett 

viktigt inslag i kundens upplevelse av butik, men det är alltså inte den gamla traditionella 

formen av interpersonell service utan snarare handlar det om service levererad via teknik. I 

detta är det viktigt att notera konsekvensen av att kunder använder sin egen mobiltelefon i 

butiken. Då service via den föreslagna tekniken i hög grad är beroende av kundens 

användning av sin egen mobiltelefon, ändrar det utvärderingen av butiksupplevelsen genom 

att också omfatta kundens egen insats, kompetens och färdigheter inom mobilanvändning. På 

så sätt är upplevelsen ett samskapande, en co-creation, mellan företagets leverans av service 

via tekniken samt kundens egen insats. 

 

Vi ser vidare att en höjning av kundens upplevelse av butik i sin tur leder till en mer positiv 

inställning till att besöka den fysiska butiken i större utsträckning. Detta genom att tekniken 

reducerar de negativa associationer som tidigare förknippats med den fysiska butiken. I 

längden leder detta följaktligen till fler besök samt köp i den fysiska butiken. 
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Vilka faktorer påverkar förhållandet mellan kundens upplevelse av butik och digital teknik 

inom fysisk detaljhandel? 

 

Nästan alla respondenter ansåg att den testade tekniken kunde få dem att handla i fysisk butik 

oftare. De få respondenter som uppgav att den integrerade tekniken inte kunde få dem att 

handla i fysisk butik mer frekvent, handlade redan idag till stor utsträckning i fysisk butik. Det 

som idag inte inhandlades i fysisk butik uppgavs uteslutande att vara en fråga om utbud och 

då utbudet inte påverkas av implementeringen av tekniken, uppgav dessa respondenter att 

tekniken följaktligen inte kunde få de att ändra sitt köpbeteende. Vi kan därmed dra slutsatsen 

att utbud inte är en faktor vilken påverkar förhållandet mellan den digitala tekniken och 

kundens upplevelse av butik.  

 

Faktorer vilka påverkar förhållandet mellan kundens upplevelse av butik och den digitala 

tekniken är bland annat flexibilitet och effektivitet. Vi identifierar att kunder eftersöker 

enkel, flexibel och effektiv tillgång till produktinformation, på sina egna villkor. Med det sagt 

vill kunder inte översvämmas med information via skyltar och prislappar utan istället erhålla 

verktyg vilka möjliggör för kunden att dels sålla bland all information som riktas deras väg 

när de stiger in i butiken, och dels tillgå specifik information när det så önskas, vare sig det 

gäller en specifik produkt eller ett beslut rörande komplexa produkter som kräver en viss 

mängd kunskap och vägledning. Det senare kan ett beslutsträd hjälpa till med, på liknande sätt 

som i butiksexperimentet. Att kunder eftersöker enkel, flexibel och effektiv tillgång till 

produktinformation innebär att kunden inte vill lägga energi på sökandet för att få fram svaret 

på en fråga. Exempelvis genom att leta upp-, vänta på och fråga personalen. Att på detta sätt 

hjälpa kunden göra mer själv, det vill säga själv tillhandahålla sig tjänster via tekniken vilka 

personalen tidigare tillhandahållit, menar vi kan skapa ett servicevärde, vilket i sin tur höjer 

kundens upplevelse av butiksservice. 

 

Tillgänglighet är en annan faktor som påverkar förhållandet mellan kundens upplevelse av 

butik och den digitala tekniken. Kunden vill inte göra allting själv, utan några aktiviteter 

önskar de istället bli avlastade från. För de kunder, främst Generation Y, som i första hand 

vänder sig till sin mobiltelefon framför att fråga en personal för att söka svar förenklas 

tillgång till produktinformation genom att denna finns att tillgå på ett mer lättillgängligt sätt 

genom tekniken. Istället för att själv gå in på internet och söka efter information via 

sökmotorer, vilka många gånger innebär att kunden söker sig igenom flera olika webbplatser 
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innan dess frågor besvaras, erhåller kunden en samling av samtlig relevant information 

rörande den specifika produkten. Detta genom att enbart nudda sin mobiltelefon vid 

respektive NFC-tagg. Att på detta sätt hjälpa avlasta kunden från aktiviteter som denne 

tidigare utfört själv, menar vi, enligt Lindberg (2018), är ett annat sätt att skapa servicevärde 

och följaktligen höja kundens upplevelse av butiksservice. 

 

Möjligheten att erhålla valmöjligheter vad gäller olika leveransalternativ samt betalalternativ, 

är en ytterligare faktor som påverkar förhållandet mellan kundens upplevelse av butik och den 

digitala tekniken. Möjligheten att erhålla valmöjligheter förser kunderna med den flexibilitet 

och bekvämlighet som de är vana vid att erhålla via e-handeln. Dessa är faktorer som 

traditionellt leder kunden till att slutföra ett köp online. Följaktligen kan dessa faktorer även 

vara sådana som, via den integrerade tekniken, kan få kunden att inte driva vidare köp online 

utan istället slutföra fler köp i den fysiska butiken. Självutcheckning via mobiltelefonen är en 

aktivitet som kunderna gärna utför själva. Leverans är istället en aktivitet som kunder gärna 

avlastas från, där kunderna ser positivt på att få sina produkter hemlevererade, på samma sätt 

som de får e-handelsprodukter hemlevererade. Detta kan ha mycket att göra med att kunden 

främst besöker den fysiska butiken för att klämma och känna på varor samt erhålla 

inspiration. När de har fått det behovet uppfyllt, önskar kunden erhålla de fördelarna som de 

är vana vid att erhålla via e-handeln. Detta särskilt i Ellos Homes fall, där företaget i grunden 

är ett renodlat e-handelsföretag. På så sätt är även bekvämlighet en faktor som påverkar 

förhållandet mellan kundens upplevelse av butik och den digitala tekniken. 

 

Vi identifierar upplevd tid och energi som tydliga faktorer vilka påverkar förhållandet 

mellan den digitala tekniken och kundens upplevelse av butik. Vi menar bland annat att 

kunden vill avlastas från sådana aktiviteter, vilka upplevs vara tidskrävande och följaktligen 

energikrävande. På motsvarande sätt ser vi att kunden vill tillhandahålla sig själv service via 

digital teknik om det inger en upplevd tidsbesparing, effektivitet och smidighet, något som i 

sin tur påverkar kundens energinivå. Hur kunder upplever tid är däremot individuellt, men det 

som är gemensamt är att det centrerar kring den individuella kundens takt. Någonting som 

upplevs som negativ tid och drar ner en kunds energinivå behöver följaktligen inte påverkar 

en annan kunds upplevda tid nämnvärt. Ett exempel som uppmärksammades erhålla likartade 

upplevelser var beslutsträdet för val av lakanskvalitét. Vi identifierar att samtliga 

respondenter som använde sig av beslutsträdet via tekniken, upplevde att det gav dem ett 
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värde genom att det upplevdes bespara dem tid och energi att på ett objektivt sätt vägledas till 

den “rätta” produkten. Även om själva testet med beslutsträdet i sig tog tid från deras köpresa. 

 

Därmed uppkommer frågan, vad är tid för en kund? Tid är uppenbarligen inte detsamma som 

tim- och minutvisaren visar utan någonting som tar eller ger dem energi. Meningsfulla 

aktiviteter som hjälper kunden att göra någonting själv, mer effektivt eller tillför ett extra 

värde är aktiviteter kunder vill lägga sin tid på och som de upplever ger dem energi. Däremot 

aktiviteter som stjälper deras köpresa så som en lång kassakö eller brist på tillgänglig personal 

i närheten är aktiviteter som kunder upplever tar energi från dem och som de därmed ser som 

negativ tid. Dessa aktiviteter kan i vissa avseenden generaliseras men oftast är dessa 

upplevelser individuella vilket gör det svårt för företag att implementera åtgärder som 

tillmötesgår varje enskild kund i butik. Däremot kan teknik hjälpa till att underlätta den 

individualiseringen i kundens egen mobiltelefon. 

  

En ytterligare faktor som uppmärksammades i studien är generationstillhörighet, där olika 

generationer upplever service i butik och följaktligen butik på olika sätt. Generationerna Baby 

Boomers och Generation X värdesätter personlig service högt medan yngre generationer 

såsom Generation Y hellre tillhandahåller sig själva service. Tekniken bör därför ses som en 

extra medarbetare och därmed också användas och introduceras av befintlig personal för att 

kunderna bättre ska se det ytterligare värdet som den integrerade tekniken medför i 

butiksbesöket. Det är av stor vikt att butikspersonalen omfamnar tekniken och ser dess värde, 

på så sätt kommer också kunderna att inse värdet av den. Under butiksexperimentet kunde vi 

exempelvis leda respondenterna till att använda beslutsträdet på lakansavdelningen och på så 

sätt möjliggöra för respondenterna att erhålla svar på frågor de hade men även frågor de inte 

visste att de hade, på ett snabbare, mer tillgängligt och objektivt sätt. Att vägleda kunderna till 

att testa och använda sig av tekniken är något som även personalen kan göra vid en framtida 

integrering. Detta är framförallt till fördel för de äldre generationerna då en personlig 

presentation skulle minimera det upplevda avståndet mellan tekniken och butikspersonalen 

vilket kan göra kunderna mer mottagliga för vad tekniken har att erbjuda och hur den faktiskt 

kan underlätta och förbättra deras köpresa. Skillnaderna mellan generationerna betyder inte 

nödvändigtvis att de äldre generationerna har mindre nytta av tekniken utan snarare att de 

yngre generationerna har lättare att själva omfamna tekniken utan hjälp och stöd av 

butikspersonal. Implementeras tekniken på ett bra sätt höjs graden av service i butiken då 

tillhandahållandet av service helt sker på kundens egna individuella villkor och preferenser. 
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Genom att omfamna tekniken som om den vore en ny medarbetare skapas möjligheter för 

företag att driva mer försäljning, av vilken mycket tillfaller e-handelns försäljning men som 

går att spåra tillbaka som en konsekvens av den tekniska integreringen i fysisk butik. 

5.1 Praktiskt bidrag och rekommendationer till praktiker 

Resultatet från denna masteruppsats förväntas generera ett praktiskt bidrag, där framför allt 

företag vars stora försäljning sker online men som har ett antal kompletterande fysiska butiker 

och showrooms, förses med en referens på, såväl som en förståelse för, dels hur digital teknik 

kan implementeras i en fysisk butik med målet att skapa en ökad butiksupplevelse och dels 

hur integrering av digital teknik i fysisk butik kan främja e- handeln genom att fler kunder kan 

omvandlas till e-handelskunder och därmed driva mer försäljning online. 

 

Utifrån studiens resultat ser vi att den historiska bilden av en fysisk butik måste förändras. 

Likaså bör bilden av den fysiska butiken och e-handelsbutiken som två separata och isolerade 

enheter inom ett företag. Det är tydligt att den fysiska butiken och e-handelsbutiken erbjuder 

sina separata fördelar. Något som tydligt framkommer i resultatet är respondenternas önskan 

efter en sömlöshet där den fysiska butiken och e-handelsbutiken integreras på ett sådant sätt 

att kunden erhåller fördelarna från såväl den fysiska butiken som e-handelsbutiken på ett 

smidigt sätt. Kunden vill kunna klämma och känna på produkterna, blippa produkterna med 

hjälp av tekniken och därefter antingen fullfölja köpet direkt via sin mobiltelefon eller spara 

produkterna som “favoriter” i sin mobiltelefon. Det senare för att vid ett senare tillfälle, när 

det passar kunden, genomföra köpet. 

 

Denna efterfrågan om sömlösa övergångar i kundens köpprocess skulle kunna realiseras om 

den digitala tekniken integreras med e-handelsbutiken och i synnerhet kundens “mina sidor” 

på denna handelsplats. Denna typen av teknisk implementering i den fysiska butiken, samt 

integrering med e-handelsbutiken, kan inte enbart höja kundens upplevelse av butik, utan kan 

också öppna upp för nya möjligheter utifrån ett företagsekonomiskt perspektiv. Det kan 

exempelvis möjliggöra att fler köp genomförs, men framför allt kan det möjliggöra för företag 

att dels se hur kunden navigerar i butiken och dels spåra försäljningen. Det senare innebär att 

företag, via NFC-taggar, kan veta hur mycket av e-handelns försäljning som de fysiska 

butikerna genererar. Genom att kunna härleda onlineköp som tar ursprung i fysiska butiker, 

synliggörs den fysiska butikens värde. Följaktligen möjliggörs även en ny syn på den fysiska 
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butiken. Likväl främjar informationen viktiga beslutsunderlag rörande inte enbart den fysiska 

butikens framtid, utan även företagets i sin helhet. Är den fysiska butiken lönsam? Vad händer 

med de totala försäljningssiffrorna om vi stänger ned den fysiska butiken? Ska vi öppna en till 

butik? 

 

Det må i framtiden inte vara lönsamt med en fysisk butik såsom affärsmodellen ser ut idag, 

men om det går att härleda det oersättliga värde som den fysiska butiken tillför företaget i sin 

helhet, går det kanske också att se att den fysiska butiken ändå är lönsam, även i skuggan av 

den stora e-handeln. Även om den fysiska butiken i sig inte genererar försäljning, kan tänkas 

att den är central för den totala försäljningen. Detta då många kunder handlar via e-handeln, 

först efter de besökt den fysiska butiken för att klämma och känna. De sömlösa övergångarna 

mellan företagets fysiska butik och e-handelsbutik anser vi skapa möjligheter för företag att 

driva mer försäljning, av vilken mycket tillfaller e-handelns försäljning men däremot går att 

spåra tillbaka som en konsekvens av den tekniska integreringen i fysisk butik. Följaktligen 

kanske den fysiska butiken istället för att ses likt en påfrestande kostnad snarare ses som en 

marknadsföringskanal, där företag får möjlighet att visa upp sina produkter, för att därefter 

driva försäljningen vidare online. I detta fall skulle den fysiska butiken kunna redovisas som 

en marknadsföringspost. Detta är ett scenario där den fysiska handeln kvarstår, om än i en 

annan kostym. Det är samtidigt ett scenario som kräver att kunden upplever en sömlöshet 

mellan företagets fysiska butik och dess e-handel. 

 

Den testade tekniken i butiksexperimentet var enbart en prototyp av en teknik med stor 

potential. Det viktiga att ta med sig är däremot inte den specifika tekniken i sig utan snarare 

kundens upplevelse av en sådan framtida integrering. Samtidigt som vi ser att integrering av 

digital teknik i fysisk butik har en positiv effekt på kundens upplevelse av butik, identifierar 

vi också flera aspekter som bör tas hänsyn till när en sådan här teknik integreras i den fysiska 

butiken. Många aspekter är av teknisk karaktär på så vis att det kräver en välutvecklad teknisk 

artefakt som integreras i företagets affärsmodell och övriga affärssystem. För att lyckas, bör 

den tekniska artefakten vara så pass välutvecklad och integrerad i företagets affärsmodell att 

den säkerställer sömlösa övergångar mellan såväl teknisk artefakt och butik, som mellan 

fysisk butik och e-handel. 

 

I den fysiska butiken kan en teknisk aspekt beröra lagersaldon och hur den tekniska artefakten 

möjliggör en sömlös övergång mellan att genomföra ett köp i mobiltelefonen och sedan lämna 
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butiken med den köpta varan, om det så är det sista exemplaret. En annan teknisk aspekt berör 

säkerhet. Orosmoment inkluderar att NFC-taggarna exempelvis kan bli manipulerade och 

därmed uppfylla icke önskvärda syften, exempelvis att pengar dras från kundens digitala 

plånbok utan dess tillåtelse. Dessa är aspekter som med hänsyn till masteruppsatsen syfte 

medvetet inte tagits i beaktning men som bör tittas närmare på innan implementering av 

denna teknik i fysiska butiker. 

 

En välgjord integrering av den tekniska artefakten och företagets e-handel, möjliggör en 

sömlös köpupplevelse, någonting som respondenterna i butiksexperimentet uttryckte en stark 

vilja för. Kunderna vill inte styras till var de slutför sina köp, utan vill på samma sätt som 

tidigare själva välja var och när de handlar, om det så är hemma i soffan, i butik eller på 

bussen. Detta även om köpresan startade i en fysisk butik. Bara för att kunden inte slutför sitt 

köp i den fysiska butiken betyder inte det att kunden inte kommer att genomföra köpet alls. 

När de har blippat sina önskade produkter och placerat dem som favoriter under mina sidor, är 

kunden halvvägs till ett köp, om inte närmare. Även om kunden startar sin köpresa via den 

integrerade tekniken i butik, drivs på så sätt en stor del av försäljningen till att slutföras via e-

handeln. Detta möjliggör för framför allt e-handelsföretag med kompletterande fysiska butiker 

att omvandla allt fler kunder till e-handelskunder. Fler e-handelskunder via integrering av 

digital teknik i fysisk butik! Annorlunda uttryckt kan då sägas att det är den fysiska butiken 

som främjar e-handeln. 
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6 Avslutande reflektioner 

I det sjätte kapitlet presenterar författarna avslutande reflektioner rörande masteruppsatsens 

teoretiska bidrag såväl som metodkritik och förslag till vidare forskning inom området. 

6.1 Teoretiskt bidrag 

Resultatet från denna masteruppsats förväntas vara av stort intresse där såväl akademiker som 

praktiker, via det presenterade butiksexperimentet, kan få en djupare förståelse för hur digitala 

tekniker kan integreras i en fysisk butiksmiljö. Resultatet från denna masteruppsats förväntas 

generera ett teoretiskt bidrag och komplement till existerande forskning, såväl som en referens 

för vidare forskning inom ämnet. Detta genom att vi tittar på kundens butiksupplevelse utifrån 

ett bredare teoretiskt perspektiv än att enbart begränsa oss till Servicescape. Människor lever 

inte längre enbart i den verkliga världen, utan de lever parallellt i en virtuell värld. Detta bland 

annat via sina mobiltelefoner. Detta gör att vi inte enbart kan studera Servicescape för att 

undersöka kundens upplevelse av butik, utan måste lägga på någon ytterligare aspekt.  

 

I sin virtuella värld befinner sig kunden i en egen bubbla. Kundens butiksupplevelse är 

därmed i hög grad beroende av den egna interaktionen med teknik, exempelvis sin 

mobiltelefon. Den virtuella världen kan tillgängliggörs för företag först när de skapar sig en 

inbjudan, något som kan göras via digital teknik. Genom att erbjuda kunden en brygga mellan 

kundens virtuella bubbla och företagets erbjudande, på kundens villkor, skapas förutsättningar 

för ett samskapande. En co-creation av kundens butiksupplevelse i enlighet med S-D-logiken. 

Där tillåts kunden vara medproducent i sin egen köpprocess och tillåts bestämma vad denne 

vill göra själv samt vad denne vill bli avlastad från. Detta är ett annorlunda perspektiv på 

service som bidrar till att skapa en bredare förståelse för dels hur tekniska gränssnitt i den 

fysiska butiken påverkar kundens upplevelse av butik, och dels vilka faktorer som påverkar 

förhållandet mellan kundens upplevelse av butik och den digitala tekniken. 

6.2 Studiens begränsningar och förslag på framtida forskning 

Att de två respondentgrupperna valdes ut vid två olika tillfällighetsurval är ett exempel på 

kritik som riktas kvasiexperiment, då de olika respondentgrupperna kan uppfatta saker olika 

vilket innebär att resultatet kan komma att få olika utfall. Bryman och Bell (2013) menar 

däremot att detta inte är någonting som ska ha någon större inverkan på resultatet då den 

ekologiska validiteten är hög. Detta då kontrollgruppen utgör en trovärdig jämförelsegrund 
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där inga konstlade ingrepp skedde i butiksmiljön (Bryman & Bell 2013). Ett förslag till vidare 

forskning innebär genomförandet av, vad Bryman & Bell (2013) kallar för, en longitudinell 

studie där upprepade intervjuer samt butiksexperiment, i samma butik, görs över en längre tid. 

Respondenter intervjuas då vid ett flertal tillfällen under såväl ordinära butiksbesök som 

tillfällen där den digitala tekniken finns tillgänglig för test. På så sätt kan förändringar 

kartläggas, och en djupare komparativ förståelse för upplevelsen av butiksbesöket i termer av 

service, skapas. En sådan studie kan göras med en såväl kvalitativ som kvantitativ ansats, där 

författarna istället mäter. 

 

Butiksexperimentet som genomfördes innefattade en fallstudie då den ämnade studera 

implementering av en specifik digital teknik, i en specifik fysisk butik, en 

heminredningsbutik. Ett förslag till vidare studier innebär att framtida författare utför en 

liknande studie, i en butik vilken faller inom en annan bransch, exempelvis 

hemelektronikbranschen. Alternativt kan framtida författare utföra en komparativ 

flerfallsstudie där liknande experiment utförs i flera butiker, inom olika branscher. 
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Bilagor 

Bilaga A: Informationsskyltar i butiken 

Bilaga A1: Allmän information om studien 
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Bilaga A2: Välkomstskylt i butiksentré med NFC-tagg på baksidan 
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Bilaga A3: Informationsskylt till avdelningsguide med NFC-tagg på baksidan 
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Bilaga A4: Produktskylt med tekniksymbol samt NFC-tagg på baksidan 
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Bilaga B: Illustrationer av hur informationen via tekniken 

gestaltades i kundens mobiltelefon  

Bilaga B1: Välkommen och dagens erbjudanden 
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Bilaga B2: Produktsida 
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Bilaga B3: Avdelningsguide och utfall 
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Bilaga B4: Varukorg och kassa 
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Bilaga C: Tackgåva för deltagande i studien 
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Bilaga D: Intervjuguide kontrollgrupp  

Övergripande upplevelse 

1. Hur upplevde du ditt besök i butiken idag? 

a. Var det någonting som du upplever varit extra bra? 

b. Var det någonting som du saknade, upplevde vara mindre bra, eller som skulle 

kunna bli bättre? 

 

Service 

1. Har du någon gång under dagen behövt hjälp? (frågor om produkt, pris osv.). 

a) Hur fick du hjälp? (av personal, skyltar, information på produkter, sökte du 

efter informationen via din mobiltelefon). 

2. Har du haft frågor som du inte fått besvarade idag? Exempelvis till följd av upptagen 

personal, hittar inte information. 

3. Brukar du använda dig av mobiltelefonen när du handlar i butik? (Exempelvis för att 

söka efter information, jämföra priser, se om varan finns online?) 

a) Om nej, Varför inte? 

b) Om ja, Hur? På vilket sätt? Kan du berätta om ett sådant tillfälle? 

4. Söker du hellre efter information på telefonen än att fråga en butikspersonal? 

a. Varför? Hur tänker du då? På vilket sätt (är det ex. lättare)? 

 

Tid 

1. Är tid en avgörande aspekt för dig, när du väljer att handla den här typen av varor 

online eller i butik? 

a) Varför? På vilket sätt? 

2. Upplevde du dagens shoppingtur som tidskrävande? 

a) Orsakades detta av någonting speciellt? Exempelvis kö, upptagen personal. 

 

Inledande/Avslutande/Allmänna frågor 

• Vilket år är du född? 

• Om du skulle uppskatta en procentuell fördelning mellan hur mycket du handlar 

online respektive i butik, när det kommer till den här typen av varor, vad skulle den 

vara?  

o Motivera! 
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Bilaga E: Intervjuguide experimentgrupp  

Övergripande upplevelse 

1. Hur upplevde du ditt besök i butiken idag/ikväll? 

a) Var det någonting som du upplevde vara extra bra? 

b) Var det någonting som du saknade, upplevde vara mindre bra, eller som skulle 

kunna bli bättre? 

 

Service 

1. Brukar du använda dig av mobiltelefonen när du handlar i butik? (Exempelvis för att 

söka efter information, jämföra priser, se om varan finns online?) 

a) Om nej, Varför inte? 

b) Om ja, Hur? På vilket sätt? Kan du berätta om ett sådant tillfälle? 

2. Söker du hellre efter information på telefonen än att fråga en butikspersonal? 

a) Varför? Hur tänker du då? På vilket sätt (är det ex. lättare)? 

3. Hur upplevde du att shoppa med din mobiltelefon? 

a) […]. Jämfört med vadå? 

4. Hjälpte tekniken dig på något sätt? Om ja, hur? 

a) Hjälpte tekniken dig att göra mer själv? (hitta info, checka-ut, betala)  

b) Hjälpa tekniken dig att göra göra mindre själv? (plocka, bära, hemleverans) 

 

Funktionalitet, skyltar och instruktioner 

1. Var tekniken enkel att använda?  

a) Anser du att det var tydligt hur du skulle använda tekniken? Instruktioner? 

2. Tekniken är ju ännu inte helt färdig, är det någon funktion som du saknar som du 

gärna hade velat se? 

 

Teknisk service 

1. Är det en typ av tjänst som du skulle vilja använda i en butik? 

 

Tid 

1. Är tid avgörande för dig när du handlar? (Exempelvis, vill du att det ska gå fort?) 

a. Avgör det om du väljer att handla online eller i butik?  

b. Varför? På vilket sätt? 
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2. Upplevde du dagens/kvällens shoppingtur som tidskrävande? 

a) Orsakades detta av någonting speciellt? Exempelvis kö, upptagen personal. 

3. Observera att tekniken är ett första utkast, men upplever du att denna tekniken skulle 

kunna bespara dig tid när du handlar i den fysiska butiken? 

 

Inledande/Avslutande/Allmänna frågor 

• Vilket år är du född? 

• Om du skulle uppskatta en procentuell fördelning mellan hur mycket du handlar 

online respektive i butik, när det kommer till den här typen av varor, vad skulle den 

vara?  

o Motivera!  

• Är denna tekniken någonting som skulle kunna få dig att handla i butik oftare? 

Varför/varför inte? 
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